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БІОЛОГІЯ
Татьяна Аполлонова , Ольга Смирнова
Днепропетровский национальный университет
Содержание биогенных веществ в воде Запорожского
водохранилища и реки Самара
в осенне-зимний период
Содержание биогенных веществ в водохранилище зависит
в основном от их количества, вносимого питающими водоём
реками, в нижних водоханилищах – от их поступления из
вышерасположенных. На содержание биогенных веществ
оказывает также влияние, хотя и в значительно меньшей
степени, поверхностный сток с прилегающей к водохранилищу
территории, привнос их с пылью и поступление в результате
эрозии коренных берегов. В зимний и предпаводковый
периоды содержание большинства биогенных веществ
максимально в придонных слоях, таким образом, имеет место
их стратификация. Весной и осенью с увеличением
циркуляции водных масс она сглаживается [1].
Главными биогенными элементами являются азот и
фосфор. В воде Запорожского водохранилища азот
представлен в основном аммонийной и нитратной формами
[2].Большие колебания в содержании аммонийного азота по
акватории
водохранилища
обусловлены
влиянием
антропогенных факторов. В конце вегетационного периода он
накапливается в придонных слоях в связи с оседанием
отмирающего фитопланктона и поступлением продуктов
минерализации органических веществ [3]. Фосфаты по
литературным данным характеризуются сезонной динамикой
со сравнительно небольшой концентрацией весной
при
максимальном уровне воды. Летом их содержание
увеличивается и к осени достигает максимальных значений.
Для них характерна большая неоднородность распределения
по акватории [4].
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Исследования проводились нами в сентябре и декабре
2005 г. Пробы воды отбирались в районе о.Монастырский и на
р.Самара. В сентябре 2005 г при температуре 18ºC и pH
воды 8,5 в р.Самара, содержание NH4 составило 0,22±0,05
мг/л; NO3 – 0,72±0,08 мг/л; PO4 - 0,60±0,07 мг/л. В районе
о.Монастырский при pH воды 8,4 концентрация NH4 составила
0,24
±0,05
мг/л;
NO3 – 0,77±0,99 мг/л; PO4 – 0,53 ±0,05 мг/л. В декабре 2005 г
при температуре 8ºС и pH 8,7 содержание NH4 в р.Самара
составило 0,19 ±0,02 мг/л; NO3 - 0,60 ± 0,08 мг/л; PO4 – 0,51
±0,04 мг/л. В районе о. Монастырский, при pH воды 8,5
содержание
NH4
составило
0,20
±0,03
мг/л;
NO3 - 0,70± 0,08 мг/л; PO4 – 0,48± 0,03 мг/л .
Результаты исследования показали, что концентрация
азота в районе о.Монастырский несколько превышала таковую
в р. Самара. Это обьясняется повышенной антропогенной
нагрузкой в на данный участок акватории. На основании
имеющихся данных сезонных изменений концентрации
биогенных элементов, мы можем предположить, что
содержание их в воде Запорожского водохранилища и р.
Самара уменьшается в зимнее время по сравнению с осенью,
что связано с их деструкцией.
1. Денисова А. И. Влияние каскадного расположения
водохранилищ на их гидрохимический режим // Гидробиол.
журн. – 1971. – VII, № 5. С.15 – 24. 2.Варенко Н. И., Ковтун
Т.А. Оценка уровня трофии Запорожского водохранилища по
гидрохимическим показателям // Современные проблемы
экспериментальной
биологии
и
биотехнологии.
Днепропетровск –1985.С.72 – 76. 3. Денисова А. И.
Формирование гидрохимического режима водохранилищ
Днепра и методы его прогнозирования. – К., 1979. – 289с. 4.
Кораблева А. И. Оценка уровня органического загрязнения
Запорожского водохранилища и предложения по разработке
природоохранных мероприятий. – Д. 1992. – 52 с.
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Олена Балинська, Д. Гудкова, К. Шостак, В. Кавсан
Інститут Молекулярної Біології і Генетики НАН України
balynskaya@gmail.com
Експресія потенційного гена-маркера гліобластом НС
gp-39 в клітинній лінії астроцитів
Гліальні пухлини складають більше 50% всіх новоутворень
головного мозку. Раніше в нашому відділі за допомогою
Нозерн-блот аналізу було показано, що рівень експресії
хрящового глікопротеїну 39 kDa (HC gp-39) значно вищий у
гліобластомі порівняно з нормальним головним мозком
людини. Описані результати у відповідності з раніше
опублікованими даними дозволяють запропонувати цей ген в
якості молекулярного маркера гліобластом.
Глікопротеїн HC gp-39 (human cartilage glycoprotein - 39,
відомий
під
назвою
YKL-40,
Chi3L-1) належить до родини хітиназоподібних лектинів.
Унікальна рисою цих лектинів є втрата ензиматичної
активності по відношенню до хітинових субстратів.
Цей глікопротеїн (39 кДа, 383 амінокислоти) – мажорний
секреторний продукт хондроцитів суглобів та синовіальних
клітин. Незважаючи на те, що ген носить назву хрящового
глікопротеїна, його транскрипти значно представлені в
клітинах печінки, а також на дуже низькому рівні детектуються
в нирках, плаценті та легенях. Виявлено, що ген HC gp-39
гіперекспресується
при
остеоартритах,
ревматоїдних
артритах, фіброзі печінки, атеросклерозі. Було показано що
сироватковий рівень HC gp-39 негативно корелює з
виживанням у пацієнтів з гліальними пухлинами високих
ступенів злоякісності.
Незважаючи на значне підвищення експресії HC gp-39 в
тканинах пухлин, його експресію у клітинних лініях не було
виявлено.
Біологічні функції, білки-партнери та сигнальні шляхи, в
яких приймає участь HC gp-39 не відомі, але припускається
його участь в апоптозі, мітогенезі, диференціації, стимуляції
клітинної проліферації.
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Активація цитоплазматичних сигнальних шляхів дозволяє
припустити про наявність специфічних сигнальних компонентів
на поверхні клітини. Проте природа ліганду (або рецептору), з
яким взаємодіє
HC gp-39, до цього часу залишається
нез’ясованою. Тому наші дослідження спрямовані на пошук
функціональної активності HC gp-39 в клітині та залучення
його у різноманітні сигнальні шляхи. Розуміння процесів, які
призводять до виникнення пухлин є дуже важливим для
молекулярної класифікації гліальних пухлин, діагностики,
прогнозу та пошуку нових мішеней для терапії пухлин на
ранніх стадіях.
Щоб з’ясувати, яку роль відіграє підвищена експресія цього
гена у розвитку гліальних пухлин, астроцити (клітинна лінія С6
та клітинна лінія U-251) було трансформовано спеціально
сконструюваною для цієї мети плазмідою, яка містить
отриманою за допомогою ЗТ-ПЛР HC gp-39 кДНК, у pEGFP-C1
векторі. Контрольна трансфекція клітинної лінії HEK293
показала синтез маркерного білку GFP (green fluorescent
protein). Експресію HC gp-39 перевірено Вестерн-блотінгом та
ЗТ ПЛР аналізом.
Наступний ЗТ-ПЛР аналіз дозволить визначити кореляцію
між підвищеною експресією гену HC gp-39 і експресією його
можливих білків-партнерів (IGF2, MMP9, IL-2).
М. Безімова, О. Прилуцька
Дніпропетровський національний університет
Динаміка вмісту білку у тканинах риб, що мешкають в
умовах антропогенного навантаження
Забезпечення високої продуктивності рибництва останнім
часом ускладнюється внаслідок антропогенної трансформації
природного середовища, особливо забруднення водойм.
Викиди у водне середовище окремих речовин викликають у
гідробіонтів токсичний стрес [2]. Серед таких забруднювачів
важливе місце займають важкі метали. Їх іони прямо, шляхом
дії на ферменти, чи опосередковано, шляхом утворення
регуляторних сполук, здатні змінювати інтенсивність та
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спрямованість
метаболізму
у
риб
[1].
Зменшення
продуктивності риб, що вирощуються у забрудненому
середовищі, значною мірою обумовлені змінами метаболізму
білків, які, як відомо, є одним з основних структурних і
метаболічних чинників адаптації. Метаболізм білків в організмі
риб за дії іонів важких металів вивчено недостатньо, що
зумовлює
актуальність
розширення
та
поглиблення
досліджень у цьому напрямку [4].
Відомо, що Запорізьке (Дніпровське) водосховище є зоною
антропогенного навантаження. Якість води у 35 – 42%
відібраних проб не відповідає нормам за фізико-хімічними
показниками
[5].
Найбільш
забрудненою
ділянкою
водосховища є Самарська затока, де спостерігається висока
мінералізація води та надлишковий вміст важких металів.
Метою нашої роботи було дослідити динаміку вмісту білку у
м’язах риб центральної та самарської ділянок Запорізького
водосховища в осінній період. Об’єктом дослідження були
трьохлітки судака (Lucioperca lucioperca) та густери (Blicca
bjoerkna). У м’язах риб визначали кількісний вміст білку
методом Лоурі [6] та важких металів (ртуті, кадмію та свинцю)
методом
атомно-абсорбційної
спектрофотометрії
[7].
Статистичну обробку отриманих результатів проводили за
стандартною програмою на персональному комп’ютері.
Аналіз отриманих даних показав, що концентрація важких
металів в м’язах риб не перевищувала ГДК для риби як
харчового продукту, а також значно не відрізнялась у риб з
різним спектром живлення та різним біотопом. Вміст ртуті у
м’язах густери складав 0,00053 – 0,00057 мг/кг, а судака
0,00052 – 0,00053 мг/кг сирої ваги. Концентрація кадмію
коливалась в тканинах густери від 0,014 до 0,018 мг/кг, а в
тканинах судака від 0,015 до 0,018 мг/кг, а концентрація
свинцю у м’язах густери від 0,078 до 0,084мг/кг та судака від
0,087 до 0,088мг/кг.
Вміст білку у густери з центральної частини Запорізького
водосховища був більшим, ніж вміст білку у м’язах густери
Самарської затоки на 64,0%, а вміст білку судака водосховища
більше вмісту білку судака затоки на 23,0% (р<0,05). Нами
було проведено порівняльний аналіз вмісту білків в рибах
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Запорізького водосховища з різним спектром харчування.
Спостерігався більший вміст білку у м’язах густери, ніж судака
– на 47,7% у центральній його частині та на 10,0% у
самарській ділянці.
Отже, динаміка білків досліджуваних риб Запорізького
водосховища залежала від їх видової приналежності та
екологічних умов, що свідчить про біохімічну адаптацію
гідробіонтів до змін навколишнього середовища.
1. Курант В.З. Роль білкового обміну в адаптації риб до дії
іонів важких металів.: Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора біологічних наук. – К., 2003.- 38 с. 2.
Лукьяненко В. И. Общая ихтиотоксикология. – М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1983. – 143 с.
3. Немова Н.Н., Высоцкая Р.У. Биохимическая индикация
состояния рыб. – М.: Наука, 2004. – 285 с. 4. Синюк Ю. В.
Обмін амінокислот і фракційний склад білків у організмі коропа
за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю.: Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
біологічних наук. – Львів, 2003. – 16с.
5. Экологическая карта города Днепропетровска. –
Днепропетровск, 2000. – 32 с. 6. Современные методы
биохимии/Под ред. В.Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. –
276 с. 7. Рожкова И.М. Методика определения минеральных
веществ в воде, корме, органах, тканях и экскрементах рыб //
Вопросы физиологии и биохимии питания рыб. - М., 1987. - С.
176-182.
Катаріна Березовська., Олена Цирюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
katran4ik@ukr.net
Вплив довготривалої гіпергастринемії на базальну
шлункову секрецію у щурів
Cеред багатьох секретолітичних препаратів (селективні і
неселективні
холінолітики,
блокатори
G-рецепторів
і
кальцієвого
транспорту,
блокатори
Н2гістамінових
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рецепторів), інгібітори протонної помпи (ІПП) є найбільш
ефективними засобами зниження продукції соляної кислоти
парієтальними клітинами шлунка. Основною перевагою даного
класу препаратів є блокування кінцевого етапу шлункової
секреції, а саме пригнічення активності Н+/К+-АТФази, на
відміну від попередньо зазначених засобів лікування, які
блокують інші механізмі виділення кислоти. Це пояснює
провідне положення ІПП у терапії кислотозалежних
захворювань (виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої
кишки, пептична виразка, гіперсекреторні стани). Але, як
відомо з літератури, тривале зниження кислої шлункової
секреції веде до явища гіпергастринемії, яка в свою чергу,
може призвести до морфо-функціональних змін в шлунку. Так
на фоні довготривалої терапії омепразолом можуть виникнути
поліпи фундальних залоз шлунка, деякі з яких відносять до
передракових станів.
В дослідженнях проведених нами раніше показано, що
короткотривале введення омепразолу протягом 7-ми та 14-ти
днів збільшує рівень базальної шлункової секреції у щурів
після його відміни. Тому метою даної роботи було вивчити
вплив довготривалого введення омепразолу на шлункову
секрецію у щурів.
Дослідження проведені в умовах гострого експерименту на
білих щурах- самцях лінії Wеstar масою 180-220 г. Шлункову
секрецію досліджували методом перфузії ізольованого шлунка
за Гхошем та Шільдом під уретановим знечуленням (1,15г/кг
внутріньочеревинно (в/о). Щоденно протягом 21 та 28 днів
щурам дослідних груп вводили блокaтор Н+-К+ - АТФази омепразол (14 мг/кг), розчинений у 0,2 мл стерильної води, а
тваринам контрольної групи - в/о 0,2 мл стерильної води.
Через добу після останнього введення омепразолу або води
проводили експеримент, в якому визначали рівень базальної
секреції кислоти. Кислотність шлункового соку вимірювали в
10-ти хвилинних пробах перфузату шляхом його титрування
0,01 н розчином NaOH. Результати досліджень піддавались
статистичній обробці із застосуванням t-критерію (Стьюдент)
для порівняння двох нормальних розподілів з однаковими
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генеральними дисперсіями. Результати представлені як M ±
SD.
В результаті проведених досліджень встановлено, що у
щурів обох контрольних груп показники дебіту соляної кислоти
базальної шлункової секреції майже не відрізнялися і тому
дані були об’єднані і мали значення 6,2 ± 1,8 титр. од./120 хв .
Введення омепразолу впродовж 21 дня збільшувало
виділення соляної кислоти шлунком до 13,6 ± 5,46 титр.
од./120 хв, що на 119% перевищує контроль (р<0,01).
Зростання базальної шлункової секреції через 24 години після
останнього введення омепразолу, очевидно, як і у попередніх
дослідженнях, пов’язано з ефектом „відміни”, який часто лікарі
спостерігають у хворих. На нашу думку, цей ефект є
результатом тривалої трофічної дії гастрину, який зумовлює
ріст і проліферацію нормальних клітин слизової оболонки
шлунка і, як наслідок, зростання кількості парієтальних клітин.
При збільшенні терміну введення омепразолу до 28 днів
спостерігали зниження рівню секреції кислоти на 50 %
(р<0,01), порівняно з контролем, при цьому значення дебіту
соляної кислоти шлункового соку становило 3,1 ± 1,2 титр.
од./120 хв. Таким чином, на основі одержаних даних ми
можемо припустити, що падіння кислої шлункової секреції
після 28 денного введення блокатора Н+/К+-АТФази можливо
пов’язане з морфологічними змінами в слизовій шлунка, а
саме з порушенням балансу між диференціацією і
проліферацією та зменшенням кількості диференційованих
епітеліальних клітин.
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Дослідження взаємодії між білками PTEN і FABP4 за
умов in vitro
PTEN (фосфатаза з гомологією до тензину, делетована на
хромосомі 10) - це фосфатаза, субстратами якої є
фосфоліпіди та фосфорильовані білки. Цей білок функціонує
як пухлинний супресор, про що свідчать численні делеції або
мутації гена PTEN, знайдені в пухлинах різної етіології.
Щонайменш 20% мутацій PTEN знайдено в послідовності гена,
що кодує С-кінцеву ділянку фосфатази [3, 248-268]. Крім
протипухлинної функції, фосфатаза PTEN також залучена до
розвитку стійкості до інсуліну та толерантності до глюкози і,
відповідно, може бути мішенню при лікуванні ожиріння, діабету
другого типу та атеросклерозу [2, 799-803]. За допомогою
двогібридної дріжджової системи із використанням «байт»конструкції, що експресувала С-кінцеву ділянку фосфатази,
нами було ідентифіковано новий PTEN-зв’язувальний партнер
- FABP4 (білок-переносник жирних кислот 4), який є маркером
диференціації адипоцитів і залучений до транспорту вільних
жирних кислот [1, 218-220]. Ідентифікована взаємодія PTEN з
FABP4 є можливою ланкою у регуляції ліпідного метаболізму
та адипогенезу.
Мета дослідження. Перевірити та охарактеризувати
взаємодію PTEN з FABP4 за умов in vitro.
Об’єкт і методи. В роботі використано методики клонування
фрагментів
ДНК
у
плазмідні
конструкції,
експресія
рекомбінантних білків у бактеріальній та бакуловірусній
системах експресії, очистка рекомбінантних білків на афінних
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носіях, гібридомна технологія отримання моноклональних
антитіл,
імунопреципітація
та
Вестерн-блот
аналіз,
преципітація білкових комплексів із використанням GST-злитих
рекомбінантних білків, BIAcore-аналіз білкових взаємодій.
Результати.
Створено
конструкти
для
експресії
рекомбінантних GST-FABP4 та (His)6-PTEN в бактеріальній та
бакуловірусній системах експресії, відповідно. Отримано
високо очищені білковi препарати (His)6-PTEN, GST-FABP4
людини та GST-FABP4 миші шляхом їхньої очистки з лізатів
клітин на афінних носіях. Із використанням як антигену GSTFABP4 людини отримано моноклональнi антитіла, здатнi
розпізнавати ендогенний FABP4 з лізатів еукаріотних клітин у
Вестерн блот-аналізі та в реакціях імунопреципітації. Крім того,
відібрано гібридомні клони, що продукують антитіла проти
GST-фрагмента антигену. Підтверджено факт взаємодії між
рекомбінантним GST-FABP4 миші та ендогенною фосфатазою
PTEN з лізатів адипоцитів миші лінії NIH3T3L1 in vitro методом
преципітації білкових комплексів із використанням GST-злитих
рекомбінантних білків. За результатами BIAcore-аналізу
показано
утворення
комплексу
між
рекомбінантною
бакуловірусною фосфатазою PTEN та білком-переносником
жирних кислот FABP4 і визначено рівноважну константу
дисоціації комплексу PTEN-FABP4, що становить 2.8 мкМ.
Висновки. В роботі вперше продемонстровано, що супресор
пухлин PTEN і маркер диференціації адипоцитів білокпереносник жирних кислот FABP4 безпосередньо взаємодіють
за умов in vitro. КD комплексу PTEN-FABP4 становить 2.8 мкМ.
Отримано високоспецифічні моноклональні антитіла проти
FABP4 та GST, які можуть бути використані в подальших
дослідженнях.
Cтворено
конструкти
для
експресії
досліджуваних рекомбінантних білків в бактеріальних клітинах
та у клітинах комах.
1. Горбенко О.М. et al. (2006) Ідентифікація взаємодії
переносника жирних кислот білка FABP4 з фосфатазою PTEN.
Біополімери і клітина.
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2. Sasaoka T et al. (2006) Lipid phosphatases as a possible
therapeutic target in cases of type 2 diabetes and obesity.
Pharmacol Ther.
3. Waite K.A. et al. (2002) Protean PTEN: form and function.
Am. J. Hum. Genet.
Євгенія Головатюк, О. Ситар, Н. Таран
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Особливості впливу різних концентрацій азотних
добрив на фізіолого-біохімічні параметри рослин сої
Серед видів рослин, які потребують збалансованого
внесення азотних добрив особливе місце займає цінна
сільськогосподарська культура соя (Glуcine max (L.) Merr.), яка
набуває значного поширення в агроценозах України.
Літературні
джерела
свідчать,
що
оптимальними
концентраціями азотних добрив для бобових культур є 30-60
кг/га (Кормилицын В.Ф. 2005, Гужвин С.А. 2004). Однак,
останнім часом в практику сільського господарства з метою
отримання високих врожаїв інтенсивно використовуються
підвищені дози азоту. Виникає питання у доцільності таких дій,
оскільки експериментальні дані частіше свідчать про негативні
або суперечливі наслідки цього для багатьох видів рослин
(Батомункуева Ц.Д. 2006, Пешкова А. 2005, Власенко А.Г.
2004, Карпова Е.А. 2005). Тому метою роботи було визначити
фізіолого-біохімічні параметри рослин сої за умов підживлення
грунту різними дозами азотних добрив.
Виявили дозозалежний вплив азотних добрив на кількісний
склад основних компонентів фотосинтетичних мембран,
причому зростання чи зниження вмісту складових істотно
залежало від фази онтогенезу рослини – цвітіння або наливу
бобів. Високі концентрації азоту (N180P60K60) знижували
кількість хлорофілу а, каротиноїдів, сульфоліпідів у листках, а
також вміст сахарози і аскорбінової кислоти у насінні сої.
Внесення азотних добрив у концентрації N30P30K30 сприяло
зростанню вмісту білків в насінні сої на , а для підвищення
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кількості жирів та сахарози в насінні ефективними були дози
N30P30K30, N60P60K60 і N120P60K60.

Инна Граждан
Днепропетровский национальный університет
Паразитические ракообразные прудовых рыб
Крустацеозы являются одними из самых распространенных
и опасных заболеваний культивируемых рыб на Украине. Их
распространению
способствуют
с
одной
стороны,
бесконтрольные перевозки рыб и перенос возбудителей из
одних водоемов в другие, с другой – неблагоприятные
санитарные условия самих водоемов: накопление большого
количества органических веществ, заиленность, зарастание
высшей водной растительности.
Цель нашей работы состояла в изучении возбудителей
крустацеозов прудовых рыб на примере Криничанского
хозяйства, расположенного на юго-западе Днепропетровской
области. Это полносистемное прудовое хозяйство с
каскадным расположением прудов. В составе хозяйства 10
нагульных, 3 выростных, 6 нерестовых и 3 летнематочных
пруда. Специальных зимовальных прудов нет. Зимовка
сеголетков осуществляется в выростных прудах, а старших
возрастных групп – в нагульных прудах. Общая площадь
прудов составляет 465 га.
Водоснабжение
прудов
осуществляется
из
Днепродзержинского водохранилища и из реки Мокрая Сура в
период прохождения по ней весенних паводков. Опорожнение
прудов
независимое,
осуществляется
через
донные
водоспуски контурных дамб. Водоприёмник – р. Мокрая Сура.
Основными объектами выращивания являются: карп,
белый и пёстрый толстолобики, добавочными – белый амур и
карась. На хозяйстве имеются все возрастные группы рыб:
сеголетки, двухлетки, ремонтно-маточное стадо.
Исследования были проведены в летний и в осенний
периоды. Объектами исследования были двухлетки карпа,
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белого
амура
и
толстолобика.
Паразитологическое
обследование рыб проводилось классическим методом
полного паразитологического вскрытия [1]. Для клинического
осмотра отбирались не менее 50 экземпляров рыб каждого
вида, для вскрытия и микроскопирования – не менее 15
экземпляров рыб.
При паразитологическом обследовании рыб нами были
обнаружены 5 видов паразитических ракообразных: Argulus
foliaceus, Ergasilus sieboldi, Sinergasilus major, S.lieni, Lernea
elegans. Аргулюс был обнаружен на карпе, местом
локализации служила кожа. При этом поражённые участки
кожи были покрыты толстым слоем слизи. Экстенсивность
инвазии в летний период составила 14%, в осенний – 6%.
Интенсивность инвазии в летний период составляла 1 – 6
экз./рыбу,
осенью – 1 – 3 экз./рыбу.
Ergasilus sieboldi паразитировал на жаберных дугах карпа и
белого амура. Экстенсивность инвазии была максимальной
летом и достигала у карпа 15%, у белого амура – 10%.
Интенсивность инвазии у карпа колебалась от 2 до 29
экз/рыбу, у белого амура – 1 – 36 экз/рыбу.
Sinergasilus major паразитировал только у белого амура, а
S.lieni – только у белого толстолобика. Данные паразиты
локализовалась на жабрах рыб, вызывая сдавливание и
закупорку кровеносных сосудов, что приводило к разрушению
и некрозу жаберных лепестков. Экстенсивность заражения у
белого амура составляла 24%, у толстолобика – 42%.
Интенсивность инвазии у амура колебалась от 2 до 18
экз/рыбу, у толстолобика – от 3 до 62 экз/рыбу.
Наиболее распространённым паразитом, который был
обнаружен у всех видов рыб, является Lernea elegans. Этот
рачок закреплялся в мышечном слое, вызывая тем самым
кровоизлияния и ярко-красные язвы. Есть сведения, что у
сеголеток лернеи нередко проникают во внутренние органы,
повреждая мозг, сердце, вызывая искривление позвоночника
и гибель рыбы [2,3].
Экстенсивность заражения лернеями рыб в Криничанском
рыбхозе была максимальной в конце лета – начале осени и
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составила: у карпа 8 – 14%, у толстолобика – 24 – 33%, белого
амура – 4 – 5%. Интенсивность заражения перазитами в этот
период была также высокой и колебалась в широких
пределах: у карпа – от 2 до 43 экз./рыбу, у толстолобика – от 2
до 36 экз./рыбу, у белого амура – от 1 до 44 экз./рыбу.
1.
Быховская-Павловская
И.Е.
Паразитологическое
исследование рыб. – Л.: Наука, 1969. – 108 с. 2. Бауер О.Н.,
Муссемеус В.А., Стрелков Ю.А. Болезни прудовых рыб. – М.:
Колос, 1981. – 311с. 3. Ляйман Э.М. Курс болезней рыб. – М.:
Высшая шк., 1966. – 323с.
Олена Гриценко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Модуляція стафілококом і його субстанціями
функціональної активності фагоцитуючих клітин при
туберкульозній інфекції
Серед головних механізмів протиінфекційного захисту
організму одне з провідних місць належить фагоцитозу. Його
пригнічення може бути головним чинником зниження
неспецифічної резистентності організму та гальмування
специфічної імунної відповіді. Саме фагоцитуючі клітини
першими контактують з інфекційними агентами і в них
відбувається або знищення останього, або його персистенція
чи
навіть
розмноження
(що
є
характерним
для
внутрішньоклітинних патогенів). Крім того, фагоцити здійснють
представлення антитіл лімфоцитам та елімінують останні
після завершення імунної відповіді.
Одним з найпоширеніших видів внутрішньоклітинних
патогенів є мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium
tuberculosis), інфікованість якими має місце практично у 98 %
дорослого населення України.
Інтенсивність поглинання
фагоцитуючими
клітинами
нативних
послаблених
(авірулентних) живих або вбитих нативних мікобактерій
туберкульозу віддзеркалює не лише здатність фагоцитуючих
клітин до поглинання збудників туберкульозу, але й здатність

16

клітин до поглинання будь-яких бактеріальних агентів, бо цей
процес
реалізуються
через
манозні
рецептори
до
глікопротеінів (пептідогліканів), які входять до складу
бактеріальної оболонки більшості бактерій [4, 353-367].
При розвитку туберкульозу ускладненого стафілококовою
інфекцією спостерігається зниження фагоцитарної активності
нейтрофільних гранулоцитів і рівня Fcγ- i C3b- рецепторів на
моноцитах при одночасному збільшенні спонтанної продукції
кисневозалежних метаболітів в нейтрофілах і підвищення
поглинальної активності моноцитарних клітин [5, 79-81].
Дослідження поглинальної здатності фагоцитуючих клітин є
важливим для оцінки функціонального стану фагоцитуючих
клітин як у хворих на туберкульоз, так і у пацієнтів з
хронічними
неспецифічними
захворюваннями
бронхолегеневої системи, одним з етіологічних чинників яких
виступає тривала персистенція патогенних бактеріальних
мікроорганізмів, що підтримують хронічне запалення [1, 55-58].
Одним із механізмів елімінації внутрішньоклітинних
бактеріальних патогенів є апоптоз. Апоптоз імунокомпентних
клітин крові привертає увагу дослідників через його виключну
роль у забезпечені нормального функціонування імунної
системи у нормі та за умови розвитку патологічних станів
різної етіології [3, 11-13].
При запальних захворюваннях посилення ушкодження
тканин може наступати при активації міграції ефекторних
клітин з уповільненням в них процесу апоптозу, з одного боку,
а з другого – розширення запального процесу може
уповільнюватися при посиленні апоптозу імунокомпетентних
клітин. Апоптична програма в лімфоцитах і дендритних
клітинах може запускатися високими дозами специфічного
антигену, а також суперантигенами [2, 453-460].
З огляду на актуальність проблеми неспецифічної
(вторинної) інфекції при туберкульозному процесі є цікавим
вивчення модуляції стафілококом та його субстанціями
функціональної
активності
фагоцитуючих
клітин
та
дослідження апоптозу імунокомпетентних клітин.
Вивчення in vitro дозозалежного ефекту преінкубації
фагоцитів з субстанціями стафілококу проводилося на
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фагоцитуючих клітинах здорових осіб, хворих на різні форми
туберкульозу легень, хворих на неспецифічні захворювання
легень (ХНЗЛ). В роботі використовувалися наступні
субстанції: інактивований стафілокок в концентрації 2*108
кл/мл , поверхневий білок-адгезин, клітиннозв’язаний білок А
та ДНК виділені з Staphylococcus aureus Wood 46 в
концентраціях 10, 50 та 100 мкг/мл. Визначали інтенсивність
поглинання
мікобактерій
туберкульозу
адгерентними
фагоцитуючими клітинами in vitro з метою оцінки їх
поглинальної здатності та з’ясування можливих механізмів їх
порушення, як першого етапу двох головних механізмів
елімінації внутрішньоклітинних патогенів – фагоцитозу та
апоптозу. Крім того досліджували інтенсивність програмованої
смерті
(апоптозу)
фагоцитуючих
клітин.
Адже
внутрішньоклітинні патогени, в т.ч. мікобактерії, здатні
ініціювати
або
прискорювати
програмовану
смерть
фагоцитуючих клітин (нейтрофілів, моноцитів, макрофагів), що
призводить до характерних морфологічних змін: фрагментації
та ущільнення ядра, які можуть бути визначені при світловій
мікроскопії препаратів. Оцінка інтенсивності програмованої
смерті
фагоцитуючих
клітин
здійснювалася
шляхом
підрахування клітин з морфологічними ознаками апоптозу.
Вона полягала у використанні моношару адгерентних клітин і
здійсненні усіх маніпуляцій в лунках предметних скелець з
обмежувальними кільцями, які дозволяють проводити
центрифугування проб.
Результати проведених досліджень обраховуються та
проводиться їх статистична обробка.
1. Ільїнська І.Ф., Рекалова О.М. Стан фагоцитарної ланки
системного та місцевого імунітету у хворих на хронічні
захворювання легень з різним типом мікроміцетів, виділених з
нижніх дихальних шляхів //Український пуль монологічний
журнал. – 2005. – №4. 2. Пронин А.В. Суперантигены –
факторы патогенности или стимуляторы иммунитета
//Медицинская иммунология. – 2005. – т.7 - №5. 3.
Скрягина Е.М., Коломиец А.Г., Гриц М.А. Туберкулез и
оппортунистические инфекции // Проблемы туберкулеза. —
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1999. — № 5. 4.Чернушенко Е.Ф. Актуальне проблемы
фтизиоиммунологии // Журн. АМН України.- 2004.- т.10, №2.
5. Филинюк О.В., Уразова О.И., Новицкий В.В.
Функциональная активность фагоцитирующих клеток крови
при туберкулезе легких // ЖМЭИ. – 2006. - №1.
Вікторія Грищук, М. Дзержинський, T. Берегова, O.
Вороніна Відділ фармако-фізіології НДІ фізіології
імені академік Петра Богача біологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Вплив введення блокатору CCK-рецепторів проглуміду
на слизову оболонку шлунка щурів після тривалого
введення
Дослідження проведені на 3-х групах щурів самців
п’ятимісячного віку. 1 група щурів слугувала контролем. Їм
протягом 28 днів вводили внутрішньоочеревинно (в/о) 0,2 мл
води для ін"єкцій. Щурам 2-ї групи протягом 28 днів вводили
блокатор Н+-К+-АТФази омепразол (14 мг/кг, в/о), що
приводило до стійкого збільшення концентрації гастрину в
крові та спричиняло, за рахунок трофічної дії гастрину,
виражені морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка.
Щурам третьої групи для усунення трофічної дії гастрину
одночасно
з
омепразолом
вводили
блокатор
гастрин/холецистокінінових рецепторів проглумід [5,1182511830].
Встановлено, що слизова оболонка шлунка щурів
контрольної групи представлена одношаровим призматичним
епітелієм, який вкриває шлункові ямки, а також власною
пластинкою слизової оболонки, в якій знаходяться залози.
Ендокринні клітини – невеликі за розміром, базофільні, з
невеликими ядрами в апікальній частині клітин та
секреторними гранулами у базальній частині. Парієтальні
клітини – займають більшу частину перешийка залози; їх
форма наближається до трапецієподібної з широкою основою,
оберненої до базальної мембрани; цитоплазма клітин світла,
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містить оксифільну зернистість; ядра, на відміну від інших
епітеліоцитів лежать не в основі, а в центрі клітин; більшість
парієтальних клітин одноядерні. Ядра світлі, містять 1-2
ядерця і пристінковий гетерохроматин. Підслизова оболонка
добре розвинена, містить багато судин.
Після 28-денного впливу омепразолу в слизовій оболонці
шлунку піддослідних щурів спостерігається запалення, яке
поширюється на всю слизову оболонку: лейкоцити відмічені на
всій поверхні слизової. Площа перерізу ядер парієтальних
клітин набагато більша, ніж в контролі, виражено зростає
площа перерізу ядер ендокриноцитів, проте ширина слизової
оболонки зменшується порівняно з контролем. Одержані дані
свідчать про розвиток гіперплазії ендокриноцитів та
парієтальних клітин шлунка. Одержані результати співпадали з
даними літератури [3, 315-324; 4, 379-388].
28-денне одночасне введення омепразолу та проглуміду
запобігало розвитку змін в слизовій оболонці шлунка:
досліджувані показники не відрізнялися від таких у щурів
контрольної групи. Площа перерізу ядер парієтальних клітин
та ендокриноцитів стали меншими, а ширина слизової
оболонки шлунка зросла, наближуючись до норми.
Таким чином, проглумід є перспективним засобом
профілактики морфологічних змін в слизовій оболонці шлунка,
які є передумовою розвитку раку, у випадку гіпергастринемії,
яка в природнії умовах виникає у людей з гіпоацидними
станами та ахлоргідрією.
1. Аруин Л.И., Григорьев П.Я., Исаков В.А., Яковенко Э.П.
Хронический гастрит.- Амстердам, 1993.-362с. 2. Ивашкин В.Т.
Современная
гастроэнтерология
предопухолевые
заболевания пищеварительной системы// Российский журнал
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.- М.-2002.Том 12, №3.-с.-4-7. 3. Dockray G.J. Gastrin and gastric epithelial
physiology// The Journal of Physiology.- Liverpool, 1999.- 518,
№2.-p.315-324. 4. Schneeweiss S, Maclure M, Dormuth CR,
Glynn RJ, Canning C, Avorn J. A therapeutic substitution policy for
proton pump inhibitors: clinical and economic consequences//
Clinical pharmacology and therapeutics, 2006.-№ Apr.79(4).-
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p.379-388. 5. Nagata A, Ito M, Iwata N, Kuno J, Takano H, Minowa
O, Chihara K, Matsui T, Noda T. G protein-coupled
cholecystokinin-B/gastrin
receptors
are
responsible
for
physiological cell growth of the stomach mucosa in vivo//
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 1996.- № Oct. 15; 93(21).-р. 11825-11830
Сергій Гудзь, Ю. Мельничук, Е. Виноградова, В. Позур
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
ТОВ ”Міжнародна об”єднана лабораторна група”, м. Київ
Zalizniak@yandex.ru, ijlg@ukrpack.net
Вивчення антимікробної активності деяких
нестероїдних протизапальних засобів
Прояв фармакологічної активності фармацевтичного
препарату виявляється на рівні організму особливим впливом
на різноманітні метаболічні процеси в клітині. Протягом
останніх років почали з”являтись повідомлення, що традиційне
використання ряду фармпрепаратів не відкриває усіх
можливостей їхнього терапевтичного ефекту[6]. Велика увага
надається вивченню неспецифічної активності лікарських
засобів, з метою їх використання в терапії інфекційних
захворювань[7].
Метою нашої роботи було визначення антимікробної
активності окремих протизапальних засобів з перспективою
прогнозування їхнього антимікробного ефекту при проведенні
контролю мікробіологічної чистоти, головним чином на стадії
перевірки придатності методик випробування.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити
наступні
задачі:
дослідити
антимікробну
активність
протизапальних засобів – представників різних хімічних груп:
ацетилсаліцилової кислоти, мелоксикаму,
диклофенаку
натрію, ібупрофену та кетопрофену[1]; встановити критерії
для оцінки ефективності впливу досліджених сполук на
стандартні тест-штами мікроорганізмів Bacillus subtilis ATCC
6633, Escherichia coli ATCC8739, Staphylococcus aureus ATCC
6538, Salmonella abony NCTC 6017, Pseudomonas aeruginosa
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ATCC 9027, Candida albicans ATCC 10231. Для цього
оцінювалися мінімальні інгібуючі концентрації для кожної
сполуки. В результаті проведених досліджень було
встановлено, що всі досліджені сполуки володіють
антимікробною дією в ході аналізу їхньої мікробіологічної
чистоти.
Було розроблено
заходи
по нейтралізації
антимікробної дії з метою їх подальшого контролю на
мікробіологічну чистоту. Для цього були застосовані підходи у
відповідності з вимогами Державної фармакопеї України [1,4].
Для встановлення критеріїв оцінки впливу досліджених сполук
на стандартні тест-штами мікроорганізмів, визначали інгібуючі
концентрації кожної із сполук, що вивчались. З досліджуваних
протизапальних засобів найактивніше пригнічують ріст
окремих тест-штамів мікроорганізмів Staphylococcus aureus
ATCC 6538 та Bacillus subtilis ATCC 6633 саме представники
гетероциклічних
карбонових
кислот
відповідно
у
концентраціях: для диклофенаку – 200 та 100 мкг/мл, для
ібупрофену – 200 мкг/мл по відношенню до обох штамів та для
кетопрофену – 50 та 100 мкг/мл, що підтверджують і ряд
літературних даних [3]. Мінімальні інгібуючі концентрації
ацетилсаліцилату та мелоксикаму для усіх тест-штамів
виявилися вищими за 400 мкг/мл. З цього можна зробити
висновок, що антимікробна дія цих сполук найслабша.
Оскільки не всі протизапальні засоби володіють однаково
вираженою антимікробною активністю висунуто припущення,
що така властивість притаманна в значній мірі представникам
гетероарильних похідних оцтової кислоти (гетероциклічні
карбонові кислоти). Результати дослідження дають підстави
прогнозувати прояв антимікробного ефекту не тільки у
препаратів, до складу яких входять досліджувані субстанції,
але й у інших представників гетероциклічних карбонових
кислот, наприклад ациклофенаку, тетракаїна, оксипрозина
тощо.
1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство
“науково-експертний фармакопейний центр”.-1-ше вид.Харків: РIРЕГ, 2001.- 556. 2. Машковский М.Д. Лекарственные
средства.:В.2 т.Т.1 – 14-е изд. – М.:ООО»Новая Волна»,
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2000ю-608с. 3. Dutta NK, Kumar KA, Mazumdar K, Dastidar SG.
In vitro and in vivo antimycobacterial activity of antiinflammatory
drug, diclofenac sodium.Indian J Exp Biol. 2004 Sep;42(9):922-7.
4. European Pharmacopoeia, 4 ed.- 2002.- P. 133-136. 5.
Gemerova E.,Khovanskaya N. Total count of viable aerobic
microorganism determination proccedures suitability control.
Pharmacom.2002;3:51-55. 6. Kristiansen J.E. The antimicrobial
activity of non-antibiotics. Report from a congress on the
antimicrobial effect of drugs other than antibiotics on bacteria,
viruses, protozoa, and other organisms. APMIS Suppl. 1992;30:714. 7. Kristiansen J.E, Amaral L. The potential management of
resistant infections with non-antibiotics. J AntimicrobChemother.
1997 Sep;40(3): 319-27.
Ангеліна Дерун, О. Федоненко
Дніпропетровський національний університет
Порівняльна характеристика деяких біохімічних
показників тканин та органів плітки і карася запорізького
водосховища
В умовах антропогенного забруднення водойм все
актуальнішими
стають
питання
еколого-фізіологічного
моніторингу природних популяцій риб. Метою нашої роботи
було вивчення особливостей біохімічного складу тканин та
органів плітки і карася Запорізького водосховища. Для
біохімічного аналізу відбирали одновікових особин плітки та
карася з центральної ділянки водосховища.
Основна маса ліпідів, які синтезуються в організмі риб,
використовуються як запасні речовини і концентруються у
спеціалізованих тканинах (підшкірній клітковині, печінці,
кістках, тощо). Депозитні ліпіди є досить лабільною складовою
частиною тканин, і рівень їх накопичення знаходиться в прямій
залежності від вгодованості організму риби. У свою чергу,
вгодованість визначається екологічним станом водойми, в якій
знаходиться риба.
За результатами наших досліджень, вміст ліпідів у сухій
тканині м’язів плітки і карася відповідно становили 16,95% та
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5,2%. Вміст ліпідів у сухій тканині печінки відповідно складав
48,3% та 26,35%. У статевих продуктах – 7,0% та 31,05%
відповідно.
Вуглеводи, які є одним з найважливіших джерел енергії,
забезпечують різноманітні
процеси
життєдіяльності
і
відкладаються в основному в клітинах печінки у вигляді
глікогену. Для здійснення м’язових скорочень глікоген
розщеплюється і використовується у вигляді глюкози. Загалом,
вміст глікогену у м’язах залежить від природної рухливості та
типу руху риб.
Результати досліджень дозволили встановити, що вміст
глікогену у м’язах плітки і карася відповідно складав 0,75% та
0,41%; у печінці – 0,26% та 0,96%; у статевих продуктах –
0,28% та 0,21% відповідно.
Таким чином, можна зазначити, що під впливом забруднень
зменшується вміст глікогену в печінці, оскількі збільшуються
витрати енергії при подоланні стресу в організмі риби.
Взагалі, вміст в тканинах і органах рибі глікогену, як і ліпідів,
є досить чутливим показником гомеостазу до змін умов
середовища існування риб. Вміст глікогену в органах і
тканинах риб – основний показник порушення функціонального
стану організму під впливом сублетальних концентрацій
токсичних речовин.
Ірина Дзятковська, А. Майданюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
irishca2005@ukr.net
Визначення активності ферментів метаболізму
аденілових нуклеотидів після іонізуючого опромінення
Незважаючи на численні докази щодо зміни активності
ферментів метаболізму аденілових нуклеотидів в клітині після
дії рентгенівського опромінення питання про те, що служить
причиною загибелі клітини є досі відкритим. Одне з пояснень
пов’язує загибель з енергетичним голодом, якому піддаються
клітини внаслідок витрати більшої частини АТФ на репараційні
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роботи,
тобто
внаслідок
зменшення
аденілатного
енергетичного заряду.
Все вище наведене дозволяє зробити висновок про
актуальність експериментального дослідження активності
ферментів метаболізму аденілових нуклеотидів після дії
рентгенівського опромінення.
Для досягнення окресленої мети гомогенат печінки з семи
білих безпородних щурів опромінювали в дозі 4,5 Грей без і у
присутності 5 мМ аденозина.
Для визначення активності ферментів АТФ-ази − (АТФфосфогідролаза,
3.6.1.3),
5′- НТ — 5′-нуклеотидази (5′-рибонуклеотид-фосфо-гідролаза,
3.1.3.5),
АДА − аденозиндезамінази (аденозинаміногідролаза, 3.5.4.4),
АД — АМФ-дезаміназа (АМФ-аміно-гідролази, 3.5.4.6), і ПНФ
—
пуриннуклеозидфосфорилази
(пуриннуклеозид:
ортофосфат
рибозил-трансфераза,
2.4.2.1)
готували
індивідуальні інкубаційні середовища, до яких входили:
субстрат ферменту в насичуючій концентрації, трис зі
значенням рН оптимальним для даного ферменту, певні солі і
гомогенат печінки як джерело ферменту.
Для визначення активності ферментів хроматографічним
методом на пластинку наносили 10 мкл інкубаційного
середовища через 30 хв інкубації при температурі 37 0С і
проводили хроматографію в системі 60% (V/V) пропанолу.
Якісний аналіз хроматограм здійснювали розрахунком
значень
Rf,
а
кількісний
−
методом
прямого
денситометрування у відбитому ультрафіолетовому світлі на
швидкісному сканері фірми „Shimadzu” (Японія) при довжині
хвилі 260 нм в напрямку руху розчинника. У розрахунках
кількості утворених в результаті ферментативних реакцій
продуктів виходили з прямопропорційної залежності значення
денситометричних площ і кількості речовини.
Результати експериментальних досліджень визначення
активності ферментів катаболізму аденіннуклеотидів після
опромінення в присутності аденозина, дозволяють зробити
висновок про зростання активності 5′-нуклеотидази в 3 рази, а
АМФ-аміногідролази в 3,4 рази порівняно з опроміненням без
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аденозина. Активація цих ферментів може пояснювати
відомий факт прискореного катаболізму аденіннуклеотидів
після рентгенівського опромінення.
Ірина Жук, А. Капустян
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Динаміка активності каталази мезофілу листків пшениці
після дії високотемпературного стресу
Високі
температури
середовища
спричиняють
окиснювальний стрес. Він характеризується накопиченням
значних кількостей пероксиду водню, в утилізації якого бере
участь фермент каталаза. Цей фермент локалізований в
пероксисомах та інших важливих компартментах клітини і
строго специфічний до субстрату. Клітини мезофілу листків
пшениці та інших вищих рослин відзначаються високою
динамікою активності каталази за умов гіпертермії. Активність
ферменту обумовлюється кількістю субстрату, специфікою
генотипу, сорту, тривалістю та інтенсивністю дії стресу, однак
динаміка активності ферменту у різних за жаростійкістю сортів
озимої пшениці все ще не з’ясована. Метою наших досліджень
було вивчення змін активності ферменту каталази після дії на
рослини
високотемпературного
стресу
у
різних
за
жаростійкістю сортів озимої пшениці та знаходження
залежності
між
ступенем
їх
витривалості
до
високотемпературного стресу та активністю каталази.
Об’єктами дослідження були сорти озимої м’якої пшениці
Лузанівка, Смуглянка степового екотипу та Київська остиста –
лісостепового екотипу. Рослини вирощували в умовах водної
культури протягом 20 діб, після чого ділили на групи. Рослини
контрольного варіанту зростали в оптимальних умовах, а
дослідного – прогрівали в повітряному термостаті при
екстремальній для пшениці температурі. Одразу після прогріву
(+45 ˚С, 3 год), через 24, 48 та 72 години визначали активність
ферменту каталази за методом Баха. Встановлено, що у
пшениці сорту Смуглянка активність каталази після дії стресу
майже не змінювалась. Однак вже через добу вона
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зменшувалась втричі і через 48 годин зростала, а на 72 годину
після стресового періоду досягала рівнів, які відзначені до дії
стресу. У пшениці сорту Лузанівка активність каталази була
подібною до тої, яка відзначена у сорту Смуглянка. Активність
каталази падала втричі через 24 години, але через 48 та 72
години після дії стресу зростала. На відміну від сорту
Смуглянка рівень активності ферменту в дослідному варіанті
залишався нижчим, ніж в контролі. У пшениці сорту Київська
остиста після прогріву активність каталази в дослідному
варіанті була такою ж високою, як в контролі. Через 24 та 48
годин після прогріву активність каталази у дослідних рослин
майже не змінювалась, але через 72 години падала вдвічі
порівняно з відповідними значеннями контрольного варіанту.
Отже, динаміка активності каталази у сортів степового екотипу
Лузанівка та Смуглянка була подібною і відрізнялась від тої,
яка відзначена у пшениці лісо степового екотипу Київська
остиста. Зростання активності каталази у рослин дослідного
варіанту порівняно до контролю свідчить про збільшення
кількості субстрату в після стресовий період, особливо у сорту
пшениці лісостепового екотипу. Незначна активність каталази
у сортів пшениці степового екотипу через добу після прогріву
рослин може бути обумовлена їх високою жаростійкістю,
меншим утворенням пероксиду водню або значною
утилізацією його ферментом пероксидазою Вивчення динаміки
активності антиоксидантного ферменту каталази у відмінних за
жаростійкістю рослин озимої пшениці свідчить про її
відмінність у різних за стійкістю до високої температури
генотипів та можливість використання для розробки методів
оцінки стійкості пшениці.
Владислав Жук, А. Капустян
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вміст хлорофілу в молодих листках пшениці після дії
високотемпературного стресу
Пшениця в умовах півдня нерідко підпадає під дію високої
температури на ранніх стадіях росту та розвитку, коли
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пігментний апарат листків
ще знаходиться в стадії
формування. В них наявний значний вміст різних форм
протохлорофілу. Високотемпературний стрес спричиняє
деструктивні зміни в клітинах листкового мезофілу стресу
нерідко спричиняють втрату частини пігментів внаслідок
пошкодження
мембран,
денатурації
та
деградації
макромолекул. Жаростійкість сортів пшениці обумовлюється
збереженням здатності клітин до фотосинтезу, яка залежить
від вмісту хлорофілу. Для з’ясування витривалості сортів
пшениці до високих температур необхідно з’ясувати динаміку
кількості хлорофілу в листках. Метою нашої роботи було
порівняльне вивчення вмісту хлорофілу та його форм у різних
сортів м’якої озимої пшениці (Triticum aestivum L.) після дії
високої температури. Рослини пшениці сортів Авангард,
Алмаз, Магістр, Одеська 267, Скала, Тронка пророщували
протягом 7 діб в оптимальних умовах освітлення і
температури, після чого їх ділили на дві групи, одну з яких
прогрівали в повітряному термостаті при температурі +45 ˚С
протягом 3 годин. Через годину, добу, дві та три доби після
прогріву у рослин дослідного та контрольного варіантів
визначали сумарний вміст хлорофілу та кількість хлорофілів a
і b . Екстракцію хлорофілів проводили 96˚ етанолом. Кількість
хлорофілу визначали за допомогою фотоелектроколориметра.
Всі досліджені нами сорти пшениці належать до степового
екотипу. Встановлено, що чутливість пігментного комплексу
вивчених нами сортів пшениці до дії високотемпературного
стресу пігментів була різною. У пшениці сортів Алмаз, Магістр,
Скала, Тронка сумарний вміст хлорофілу після прогріву
залишався незмінним, а у сортів Одеська 267 та Авангард він
суттєво зменшувався. Через добу після дії високої
температури у частини рослин вміст хлорофілу продовжував
падати, а співвідношення хлорофілів змінювалось. У молодих
проростків відзначено чіткий максимум на довжині хвилі 665
нм, який характерний для хлорофілу а і свідчить про
формування пігментного комплексу листків пшениці. Цей
максимум не зникав після прогріву. Для молодих листків
пшениці всіх сортів співвідношення хлорофілів a і b було
близьким до 1:1, але по мірі збільшення віку рослин воно
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змінювалось в напрямку зростання кількості хлорофілу а.
Однак, вміст хлорофілу a не досягав значень, які характерні
для сформованих листків пшениці. У ряду сортів, таких як
Тронка, співвідношення хлорофілів в після стресовий період
залишалось незмінним і свідчило про затримку накопичення
хлорофілу а. Жаростійкість пігментного комплексу клітин
мезофілу молодих листків пшениці обумовлювалась здатністю
окремих
сортів
продовжувати
формування
апарату
фотосинтезу після дії високої температури, накопичувати
пігмент та зберігати здатність до їх синтезу в молодих листках.
Процес формування пігментного апарату мезофілу листків
рослин пшениці загалом відзначається високою жаростійкістю і
забезпечує ефективне здійснення фотосинтезу і виконання
донорної функції листковою пластинкою в умовах змінних
температур навколишнього середовища.
Вікторія Зеленюк, В. Лозовий, С. Яблонська,
О.Філінська, Г.Островська, Т.Рибальченко
Відділ цитофізіології НДІ фізіології
імені академіка Петра Богача біологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
АТФазна активність плазматичної мембрани
гепатоцитів щурів під впливом піридоксину (вітаміну В6)
Печінка є одним з центральних органів, метаболізму в
людському організмі. Безпосередню участь в регуляції
біохімічних процесів в клітині та тканині бере плазматична
мембрана (ПМ). Компонентами мембрани, що можуть
відображати стан клітини в цілому, є її іон-транспортуючі
АТФази і, зокрема, Mg2+,Ca2+-АТФаза, що регулює обмін
кальцію в клітині, та Na+,К+-АТФаза, яка забезпечує
протиградієнтний транспорт іонів Na+ і K+. Вітамін В6належить
до речовин-похідних піридину, які, в залежності від структури,
здатні справляти широкий спектр ефектів – від токсичних до
біостимулюючих. Похідні вітаміну В6 – піридоксин, піридоксаль,
піридоксамін – беруть участь в багатьох біохімічних реакціях.
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В6 характеризується широким спектром біологічної дії: бере
участь в регуляції білкового, вуглеводного та ліпідного обміну,
біосинтезі гему та біогенних амінів. Окрім каталітичної дії він
відповідає за активний транспорт деяких амінокислот через
клітинні мембрани, пригнічує інтенсивність перекисного
окислення ліпідів, нормалізує активність мембранозв’язаних
ферментів. Нестача вітаміну В6 веде до значних структурних
змін в мембрані еритроцитів.
Метою нашої роботи було вивчення впливу піридоксину
(вітаміну В6) на Mg2+,Ca2+- та Na+,К+-АТФазну активність ПМ
гепатоцитів печінки щурів in vitro. (для подальшого
встановлення зв’язку структура-активність в ряду похідних
піридину).
Дослідження впливу піридоксину в діапазоні концентрацій
10-9-10-4 М на Mg2+,Ca2+- та Na+,К+-АТФазну активності in vitro
проведені на фракціях ПМ гепатоцитів інтактних щурів самців
лінії
Wistar.
ПМ
гепатоцитів
виділяли
методом
ультрацентрифугування в градієнті щільності сахарози.
Ферментативну активність визначали за кількістю Фн, що
виділився в результаті реакції.
Встановлено, що під впливом піридоксину в діапазоні
концентрацій 10-9-10-4 М відбуваються нелінйні дозозалежні
зміни Mg2+,Ca2+-АТФазної активності ПМ гепатоцитів. Так, при
концентраціях 10-9 та 10-4 М спостерігається пригнічення
ферментативної активності на 18 % та 24 %, відповідно,
порівняно із контрольними значеннями (50,0±6,10 нмоль
Фн/хв⋅мг білка). Концентрації піридоксину 10-8, 10-7, 10-6, 10-5 М
не викликають достовірних змін Mg2+,Ca2+-АТФазної активності
ПМ. Таким чином, зміни активності ферменту мають слабко
виражений параболічний характер залежно від концентрації
піридоксину. Na+,K+-АТФазна активність ПМ під впливом
піридоксину в досліджуваному концентраційному діапазоні
поступово знижується при збільшенні його концентрації. Так, в
мінімально діючих концентраціях піридоксину (10-9- 10-7 М) не
відбувається достовірних змін ферментативної активності. При
концентрації 10-6 М досліджуваної речовини спостерігається
зниження Na+,K+-АТФазної активності на 10 %, а під впливом
найвищої досліджуваної концентрації піридоксину – 10-4 М
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Na+,K+-АТФазна активність знижується на 33% порівняно з
контрольними значеннями (59,5±4,61 нмоль Фн/хв⋅мг білка).
Оскільки дослідження проводились на вивернутих везикулах
ПМ гепатоцитів, в яких виключався непрямий вплив
піридоксину через регуляторні механізми та взаємодія з
мембранними рецепторами, то зареєстровані нами зміни
ферментативної активності можуть бути наслідком як
безпосереднього впливу вітаміну на молекули Mg2+,Ca2+- та
Na+,К+-АТФази, так і наслідком непрямого впливу через зміну
стану ліпідного матриксу мембрани. Досліджувані АТФази є
чутливими до стану ліпідного оточення і мають певний
оптимум текучості ліпідного матриксу, при якому вони можуть
повністю реалізувати власну функціональну активність. Зсув
рівня лабільності матриксу мембрани призводить до
порушення активності її ферментів.
Таким чином, піридоксин (вітамін В6) в діапазоні
концентрацій 10-9-10-4 М викликає порушення Мg2+,Са2+АТФазної та Na+,K+-АТФазної активностей ПМ гепатоцитів, що
може свідчити про мембранотропні властивості цієї біологічно
активної сполуки.
Наталія Івасенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Введення в культуру in vitro деяких тропічних рослин
У ботанічних садах, для підтримання і розмноження
колекційних рослин існує потреба у здоровому високоякісному
посадковому матеріалі, яку традиційні методи вегетативного і
насіннєвого
розмноження
не
можуть
задовольнити.
Застосування мікроклонального розмноження (МКР) дає змогу
отримати потрібну кількість тих видів рослин, що важко
розмножуються або не розмножуються у захищеному ґрунті з
насіння або живців.
Завданням нашої роботи було введення в культуру in vitro
для подальшого МКР деяких тропічних рослин, зокрема,
Adansonia digitata L. (баобаб), Philodendron speciosus Scirth.
(філодендрон) та різних видів родини Bromeliaceae Juss.
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Первинним матеріалом для МКР були: 1.бічні пагони з
верхівковими бруньками, листки та черешки баобаба;
2.повітряні корені, листки та черешки філодендрона; 3.насіння
різних видів родини Bromeliaceae. В якості експлантів
використано: вегетативні бруньки, сегменти
листків та
сегменти черешків A. digitata; відрізки повітряних коренів на
різній відстані від апікальної меристеми кореня, поперечні
зрізи черешка та поперечні зрізи жилок листка P. speciosus;
насіння різних видів родини Bromeliaceae. Послідовність
стерилізації: матеріал промивали проточною водою з миючими
засобами, прополіскували проточною та дистильованою
водою, потім занурювали у 70% етанол (бруньки – на 30с.,
листки та насіння – на 60с., а черешки та повітряні корені – на
90с.) та діацид на 8-12хв., після чого матеріал промивали
стерильною дистильованою водою (бруньки та повітряні корені
– у 5 змінах води, а листки, черешки та насіння – у трьох). Для
бруньок баобаба вище згаданий спосіб стерилізації виявився
неефективним, тому для них був застосований інший спосіб:
промивка проточною водою, прополіскування дистильованою
водою, занурення в 70% етанол на 1хв., в 20% перекис водню
на 3хв. та в діацид на 7хв. Застосування наведеного способу
було успішним.
В подальшому експланти A. digitata, P. speciosus та видів
родини Bromeliaceae були висаджені на живильне середовище
MS, з ½ концентрацією солей середовища з додаванням
20мг/л сахарози та наступними варіантами регуляторів росту:
1. без регуляторів росту (експланти видів родини Bromeliaceae
на середовище з іншими варіантами не висаджувались); 2. з
1мг/л кінетину та 0,2мг/л ІОК; 3. з 0,8мг/л кінетину та 0,2мг/л
ІОК; 4. з 2мг/л кінетину та 1мг/л ІОК.
Неможливим виявилось простерилізувати повітряні корені
філодендрона, ми пояснюємо це тим, що умови тропічної
оранжереї створюють сприятливі умови для розмноження
бактерій і мікроскопічних грибів не тільки на поверхні, а і в
середині повітряних коренів, так як епідерміс був потрісканий,
місцями відсутній.
Бруньки баобаба виявились нежиттєздатними після
отриманого стресу під час стерилізації. Дія етанолу, перекису
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водню та діациду прискорила процеси метаболізму, через що
активізувалось виділення, як ми припускаємо, речовин
фенольної природи, тому ми спостерігали потемніння
живильного середовища навколо бруньок, а під час
стерилізації виділявся слиз.
Результати нашої роботи: 1.розробка індивідуального
способу стерилізації для кожного об’єкта; 2.отримання
стерильної культури експланів досліджуваних рослин; 3.
продовження роботи вже на живильних середовищах, що
містять регулятори росту.
Андрей Игнатенко
Донецький національний університет
Экспериментальные исследования ориентационных
способностей божьих коровок
Цель: проверить экспериментальным путем влияние света
на ориентационные способности божьих коровок.
Было поставлено две серии экспериментов: с видимым
источником света и с рассеянным светом. Двухточечных
божьих коровок сажали в экспериментальную установку,
которая представляла собой воронку (конус), повернутую
основанием вверх(диаметр основания – 9 см, высота конуса –
5 см). Вершина воронки бала опущена в банку, которая
удерживала ее в стационарном состоянии. На основание
воронки была положена прозрачная пластмассовая плоскость,
на которой произведена разметка на восемь секторов (каждый
сектор по 45 градусов). За ноль принималось направление на
север. Источник света располагался на 225 градусов, что
соответствует 6-му сектору, расстояние от источника до
воронки – 210 см, градус по отношению к плоскости горизонта
– 70 градусов.
В серии экспериментов с видимым источником свет было
видно со дна воронки, а в серии с рассеянным светом воронка
закрывалась бумажным цилиндром так, чтобы прямые лучи
света не были видны.
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Божьих коровок сажали на дно воронки по очереди. Затем
они поднимались наверх. Сектор, в который они выползали,
фиксировался в дневнике экспериментов. Опыты проводили
девять дней в разное время суток. С помощью
тригонометрического метода [1, 227-244] произведены
расчеты угла φ и вектора ориентации по отношению к
источнику света, для определения достоверности ориентации
найдены показатели значимости для каждого опыта.
Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Показатели ориентации при видимом источнике света
Достовер
φ
вектор
Божь
ность
Стандар
Средн
ориентации
и
тное
Среднее
ее
коровки значение отклонение значение
№1
225
15,02
0,79
+
№2
226
4,86
0,83
+
№3
212
24,48
0,74
+
№4
217
8,27
0,81
+
№5
224
4,06
0,83
+
Таблица 2
Показатели ориентации при рассеянном свете
Достовер
φ
вектор
ность
Божь
Средн
Стандар
и
ориентации
ее
тное
Среднее
коровки значение отклонение значение
№1
263
63,72
0,31
№2
0
0
0
№3
0
0
0
№4
0
0
0
№5
264
76,89
0,12
В серии экспериментов с рассеянным светом божьи
коровки № 2-4 не проявили никакой ориентации, а ориентация
божьих коровок №1 и №5, судя по показателю значимости,
недостоверна.
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Вывод: божьи коровки проявляют четкую ориентацию на
видимый источник света, т.е. проявляют положительный
фототаксис.
1. Batschelet E., Circular Statistics in Biology, 1981.
Марина Камаева, Юлия Кулешова
Белорусский государственный университет
Использование бактерий Pseudomonas putida М,
продуцентов пиовердина Pm, для создания экологически
безопасных пестицидов
Бактерии
P.
putida
M
являются
ризосферными
микроорганизмами,
обладающими
выраженной
антибактериальной, антифунгальной и антинематодной
активностями, а также оказывающими стимулирующее
действие на рост и развитие растений-хозяев [3, 220-226].
Установлено, что на антимикробную активность данных
бактерий влияет их способностью синтезировать и выделять в
среду желто-зеленый флуоресцирующий пигмент пиовердин
Pm, выполняющий функцию сидерофора [2, 5].
С помощью транспозонного мутагенеза были получены Pvdмутанты Pseudomonas putida M, не способные к синтезу
пивердина Pm. В результате изучения антимикробной
активности Pvd- мутантов и очищенного пигмента было
установлено,
что
синтез
пиовердина
Pm
явлется
определяющим фактором антибактериального антагонизма P.
putida M.
При
изучении
антифунгальных
свойств
бактерий
установлено,
что
синтезируемый
бактериями
флуоресцирующий
пигмент
также
вносит
вклад
в
антифунгальную активность P.putida M. В ходе последующего
исследования на примере Alternaria infectoria было показано,
что культуральная жидкость, полученная при выращивании
бактерий дикого типа, подавляет прорастание грибных спор, а
раствор сухого очищенного препарата пигмента лишь
замедляется рост мицелия, но споры сохраняют способность к
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прорастанию. Этот факт свидетельствует о том, что
исследуемый пигмент является не единственным фактором
антифунгальной активности P. putida M.
Таблица 1
Антимикробная активность чистого пиовердина, бактерий
Pseudomonas putida M дикого типа и мутантных бактерий не
способных синтезировать пиовердин Pm
P
ЧЧ
Дикий
Pv
Pv
vv
исты
тип
ddИсследуемы
d
й
Pseudomo
мут
му
й агент
m
пионе nas putida
ант
тант
мутан
р-дин M
49
3
т 46
Подавление
размножения
++
++
фитопатогена
P. lachrymans
146
Подавление
роста мицелия
+
++
+
+
+
Fusarium
oxysporum 6/14
Примечание: "+" – наличие активности, "-" – отсутствие
активности.
Известно, что синтез пиовердина репрессируется ионами
железа, что ограничивает использование бактерий P. putida в
качестве фитопротекторного бактериального препарата [4,
319-328]. В результате ступенчатого химического и
транспозонного мутагенеза нами были получены мутанты P.
putida M F14, F17, F18, F19 с повышенной в 1,6–2,4 раза
удельной
продукцией
пиовердина
Pm,
сохраняющие
способность к синтезу пиовердина на среде, содержащей
достаточно большое количество ионов железа (FeSO4∙7H2О 10
мкг/мл).
Полученные мутанты кроме того начинают синтезировать
пигмент на более ранних этапах культивирования. Эта
особенность позволяет бактериям проявлять высокую
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антибактериальную активность уже после 20 ч выращивания,
в то время как бактерии дикого типа приобретают такую
способность лишь на вторые сутки культивирования. При этом
штаммы с повышеным синтезом пиовердина Pm проявляют
значительно большую антибактериальную активность, чем
бактерии дикого типа, в отношении фитопатогенных бактерий
Pseudomonas syringae, P. atrofaciens, P. lachrymans, P.
glycinea, Erwinia aroideae, Erw. Carotovoraба, а также активны
против фитопатогенных грибных культур Fusarium avenaceum,
F. oxysporum, F. culmorum [1, 48-52].
Кроме того, как показали исследования с использованием
культур рапса, томатов, редиса и огурцов, полученые
мутантные бактерии обладают также стимулирующей рост
растений активностью и повышают устойчивость проростков к
фитопатогенам грибной этиологии.
Описанные свойства позволяют использовать отобранные
штаммы для создания на их базе экологически безопасных
фитопротекторных бактериальных препаратов.
1. Кулешова Ю. М., Камаева М. В., Максимова Н. П. //
Вестник БГУ. 2006., №2, с. 48-52. 2. Максимова Н.П., Лысак
В.В., Игнатович О.В., Фомичев Ю.К. (Беларусь).-1991.5с.//Пат. 2051586 России, Штамм бактерий Pseudomonas
putida - биостимулятор роста растений. 3. Максимова Н.П.,
Блажевич О.В., Лысак В.В., Фомичев Ю.К. // Микробиология .
1994. Т.63., № 5. с.220-226.
4. Meyer J.M., Abdallah M.A. // J. Gen. and Appl. Microbiol.
1978. Vol. 107. №1 P. 319-328.
Юлія Коваленко, Т. Ананьєва
Дніпропетровський національний університет
Вміст ліпідів у комбінованих кормах, рекомендованих
для акваріумістики
Акваріумістика, або декоративне рибництво стає все більш
популярною у сучасному житті як своєрідний вид аматорського
і професійного прикладного мистецтва. Питання про
раціональну годівлю акваріумних риб є дуже важливим; проте
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вміст поживних речовин у кормах, які пропонує сучасний
ринок, не завжди відповідає нормам, прийнятим в
акваріумістиці.
До основних живильних речовин, які повинні входити до
складу корму й без яких неможливий нормальний розвиток
риб, відновлення їх продуктивних і репродуктивних
властивостей,
відносяться:
протеїн,
жир,
вуглеводи,
мінеральні й біологічно активні речовини. Потреба риб у
кормах характеризується кількістю і якістю живильних речовин,
необхідних їм у певний період життя.
Відомо, що в живих організмах ліпіди виконують дуже
важливі функції: входять до складу клітинних мембран; є
основою нервової тканини й біологічно активних речовин
(гормонів, вітамінів, ферментів), акумулюють і переносять
енергію. Дефіцит жирів в організмі риби призводить до швидкої
стомлюваності,
гормонального
дисбалансу,
зниженню
процесів метаболізму. Якщо протягом тривалого часу в кормі
різко зменшена кількість жиру, організм риби втрачає здатність
правильно використовувати його надлишок і стає менш
стійким до розвитку атеросклерозних процесів. Надмірне
вживання жирів і вуглеводів призводить до розвитку ожиріння з
усіма негативними наслідками, особливо небезпечним з яких є
порушення функцій печінки.
Метою нашої роботи було оцінити вміст загального жиру в
експериментальних
зразках
комбінованих
кормів,
виготовлених за оригінальною рецептурою, розробленою на
кафедрі
іхтіології
Дніпропетровського
національного
університету, і призначених для годівлі акваріумних риб, які
розрізняються за віком і спектром харчування. Дослідження
проведені на базі навчальної біохімічної лабораторії кафедри.
Для тестування ми обрали чотири зразки корму, які умовно
позначили: зразок № 1, № 2, № 3, № 4. Тестовані корми
розрізнялися за рецептурою і, відповідно, за рекомендаціями
щодо їхнього призначення: рецепти № 1 і № 2 пропонувалися
для годівлі дорослих акваріумних риб; рецепт № 3 – для видів
акваріумних риб, які збирають корм біля дна; рецепт № 4 – для
молоді акваріумних риб.
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Дослідження загальної кількості жиру проводили за
методом Фолча. Суть методу полягає в екстракції жиру
сумішшю Фолча, що складається із хлороформу й метанолу в
співвідношенні 1:2. Кількість жиру визначають за різницею ваги
до й після просушки екстрагованого жиру.
По завершенні досліджень ми отримали такі результати.
У зразку № 1 вміст загального жиру становить 4,12 %.
Оскільки цей корм призначений для годівлі дорослих
акваріумних риб, кількість загального жиру в ньому відповідає
фізіологічним потребам риб. Взагалі дефіцит жиру в кормі
може стати причиною зниження коефіцієнта вгодованості,
тобто привести до схуднення риби й погіршенню її
фізіологічного стану.
У зразку № 2 вміст загального жиру становить 4,06 % .Корм
також призначений для годівлі дорослих акваріумних риб і
містить кількість жиру відповідно до фізіологічних потреб.
У зразку № 3 вміст загального жиру становить 3,55 %, що
відповідає нормі. Цей корм рекомендовано використовувати
для годівлі акваріумних риб, які збирають корм біля дна.
Зразок № 4 містить у собі найменшу кількість жиру, а саме
2,11 %. Оскільки корм призначений для молоді акваріумних
риб, то цей показник відповідає нормі.
Таким чином, на підставі результатів власних досліджень і з
урахуванням вивчення особливостей метаболізму, фізіології і
поведінки риб в акваріумних умовах, їх потреби в поживних
речовинах і особливостей функціонування травної системи, ми
зробили висновок, що запропоновані експериментальні зразки
корму за вмістом в них загального жиру відповідають
фізіологічним вимогам різновікових груп акваріумних риб, і це
дає
підстави
рекомендувати
їхнє
використання
в
акваріумістиці.
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Мар´яна Кондро, М. Гжегоцький
Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького
Концентрація глюкози в крові щурів за умов
ізольованої хронічної дії ацетату свинцю та у комбінації з
імобілізаційним стресом
Реакції організму в процесі взаємодії з чинниками
середовища мають різний перебіг залежно від сили чинника,
що впливає, часу впливу й адаптаційних можливостей
організму, що визначаються наявністю функціональних
ресурсів. У відповідь на вплив чинників, що мають стресорний
характер, збільшується концентрація глюкози в крові. Стрес,
який постійно супроводжує людину в сучасному суспільстві, не
діє ізольовано від впливу стрес-чинників хімічної природи
зовнішнього середовища, насамперед, свинцю, який став
невід'ємним компонентом довкілля в багатьох районах країни.
В зв'язку з цим метою роботи дослідити вплив ізольованої
хронічної хімічної інтоксикації ацетатом свинцю та у комбінації
з імобілізаційним стресом на концентрацію глюкози у крові
щурів.
Дослідження проведені на 144 статевозрілих білих щурахсамцях масою 180-200 г, які були розділені на 24 групи по 6
тварин у кожній. Моделювання хронічної інтоксикації
здійснювали за допомогою щоденного внутрішньошлункового
введення натще через зонд водних розчинів ацетату свинцю в
дозах 3,45 (1/2000 ЛД50), 34,5 (1/200 ЛД50) і 345 мг/кг (1/20 ЛД50)
відповідно. Перші 12 груп тварин були залучені у вивчення
ізольованої дії ацетату свинцю у вказаних дозах, кожну з яких
вводили протягом 10, 20 та 30 днів відповідно. На щурах інших
12 груп вивчали комбіновану дію хронічного введення ацетату
свинцю в дозах 3,45, 34,5, 345 мг/кг, які вводили протягом 10,
20 та 30 днів відповідно, та імобілізаційного стресу.
Концентрацію глюкози визначали в плазмі крові оксидаз ним
методом. Статистичний аналіз проводили за допомогою Uтеста Манна-Уітні для незалежних груп.
В результаті проведених досліджень встановлено, що
ацетат свинцю в дозі 3,45 мг/кг при щоденному введенні
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упродовж 10 днів підвищував рівень глюкози в крові щурів з
3,80+0,15 до 6,41+0,33 ммоль/л, або на 68,7% (табл.). При
збільшенні тривалості введення ацетату свинцю до 20 днів
гіперглікемія наростала і рівень глюкози в крові був більшим
від даного показника у щурів контрольної групи на 104,5%.
Через 30 днів шоденного введення ацетату свинцю рівень
глюкози в крові був більшим від контрольних значень на
93,2%, тобто збільшення тривалості введення ацетату свинцю
до 30 днів не змінювало ефекту 20 денного введення ацетату
свинцю.
Збільшення дози ацетату свинцю в 10 та 100 разів (34,5 та
345 мг/кг відповідно) також викликало у щурів гіперглікемію.
Проте, лише через 10 днів щоденного введення даних доз
ацетату свинцю вона була більшою, ніж після його 10 денного
введення в дозі 3,45 мг/кг. Так, ацетат свинцю в дозі 34,5 мг/кг
після 10 денного його введення збільшував рівень глюкози на
95,8%, а в дозі 345 мг/кг – відповідно на 87,6%. При цьому, між
ефектами, викликаними 10 денним введенням ацетату свинцю
в дозах 34,5 та 345 мг/кг, статистично достовірної різниці не
було. Збільшення тривалості введення ацетату свинцю в дозах
34,5 та 345 мг/кг до 20 та 30 днів статистично достовірно не
змінювало ефекту, який спостерігався після 10 днів введення
даних доз.
Ізольована дія імобілізаційного стресу у щурів проявлялась
у збільшенні рівня глюкози в крові в середньому на 41,7%.
Наші результати співпадають з даними літератури про те, що
імобілізаційний стрес у щурів викликає пошкодження
механізму утилізації глюкози, що призводить до збільшення
рівня глюкози в крові. Що стосується сумісної дії стресу та
різних доз ацетату свинцю при різній тривалості його введення
на рівень глюкози в крові, то стрес не посилював дію ацетату
свинцю. Більш того, ефект був меншим, ніж при ізольованій дії
ацетату свинцю і майже не відрізнявся від дії стресу на рівень
глюкози в крові. Це не означає, що стрес покращував
вуглеводний обмін. Одержані результати пов'язані з умовами
експерименту, за якими під час дії стресу щури були голодні,
що, безумовно, приводило до зниження рівня глюкози. Але він
не міг бути меншим, ніж при ізольованій дії стресу.
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Ольга Корж
Дніпропетровський національний університет
Паразитофауна риб Придніпровського рибного
господарства
Рибогосподарське використання теплих вод енергетичних
об’єктів має ряд переваг перед ставковим рибництвом.
Насамперед,
це
збільшення
вегетаційного
періоду
вирощування риб і отримання високоякісної товарної продукції
на невеликих площах сажалок та басейнів. Але поряд із
позитивними значеннями використання теплових вод є і деякі
негативні сторони. Однією з них є виникнення і швидкий
перебіг хвороб риб.
Температурний фактор проявляє великий вплив на
розвиток паразитів холоднокровних тварин. Підвищення
температури води до 25 – 28 0С призводить до підвищення
фізіологічної активності і репродукційних здатностей багатьох
паразитів [1].
Збільшенню чисельності паразитів у садках і басейнах
сприяють не тільки приємні для їх розвитку температурні
умови, але й висока щільність посадки риб, яка спричиняє
швидкий перехід паразитів від одного хазяїна до другого [2].
Мета нашої роботи полягала у вивченні сезонних змін
видового складу і кількісних показників паразитів у риб, що
вирощуються в умовах Придніпровського тепловодного
господарства.
Об’єктами дослідження були різні вікові групи коропу та
канального сому. Аналіз проводили методом повного
паразитологічного розтину риб [3].
Придніпровське
садково-басейнове
господарство
розташоване
на
скидних
геотермальних
водах
Придніпровської ТЕС. Скидна вода надходить до господарства
через систему водоскидних каналів і ставок-накопичувач.
Вирощення риби відбувається у 26 бетонних басейнах і в
дельових садках, розташованих на пантонних лініях. Об’єм
дельового садка складає 48 м3.
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Температура води у весінньо-літній період змінювалась у
межах від 14 до 32–34 0С, а в зимовий період від 8 до 12 0С.
Для температурного режиму були характерні різкі коливання
добової температури води на 2 – 4 0С. Вміст кисню складав 6
– 8 мг/л, влітку знижувався до 1,5 – 2 мг/л. Були випадки
різких добових коливань рівня води в басейнах, викликані
непостійним режимом роботи електростанції.
Зариблення басейнів однорічками коропа відбувається у
березні – квітні місяці із ставкових господарств. Середня вага
рибопосадкового матеріалу знаходиться у межах 15 –20 г.
Канальний сом вирощується в Придніпровському рибному
господарстві від стадії ікри до товарної маси.
Під
час
іхтіопатологічних
досліджень
риб
у
Придніпровському ТРГ були знайдені такі види паразитів:
– у канального сома - Apisoma pisicola, Trichodina sp.,
Ichthyophthirius multifiliis;
– у коропа – Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius multifiliis,
Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Argulus foliaceus.
Виявлені паразити належать до таких класів: Ciliata,
Monogenea, та Crustacea. Війчасті інфузорії Chilodonella cyprini
були виявлені весною у двохрічок коропа. Екстенсивність
інвазії складала 75%, інтенсивність інвазії – 5 – 75 екз/рибу.
Ichthyophthirius multifiliis було відмічено у двохрічок канального
сому влітку, а також у коропа весною та влітку. Їх було
знайдено на шкірі та зябрах риб. Найбільша екстенсивність
інвазії була у коропа. Влітку вона становила 35%, а весною –
45%. Trichodina sp. знаходилась у однорічок і трьохрічок
канального сому весною, влітку та взимку, і локалізувалась на
шкірі та зябрах риб. Найбільша екстенсивність інвазії була
влітку на цьоголітках канального сому і становила 68%.
Apisoma pisicola було виявлено у личинок канального сому
літом на шкірі риб. Екстенсивність зараженості риб сягала
80%, мінімальна інтенсивність захворювання яких становила 4
екз./рибу.
Моногенеї Dactylogyrus sp. відзначалися у двохрічок коропа
весною
і
літом.
Найбільша
екстенсивність
інвазії
спостерігалась весною і становила 27% при інтенсивності 1 – 8
паразитів на рибу. Влітку вона становила 20% при
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інтенсивності 2 - 4 паразитів на рибу. Паразити були знайдені
на зябрах риб. Збудники захворювання Gyrodactylus sp. були
виявлені у двохрічок коропа влітку. Екстенсивність інвазії – 4%,
а інтенсивність інвазії – 1 – 2 паразитів на рибу.
Ракоподібні Argulus foliaceus були знайдені на шкірі
двохрічок коропу весною. Екстенсивність інвазії становила
13% при інтенсивності 1 – 3 паразита на рибу.
1. Бауер О.Н., Мусселиус В.А., Стрелков Ю.А. Болезни
прудовых рыб – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. – 320 с. 2.
Щербина А.К. Болезни рыб. – К.: Урожай,1973. – 393 с. 3.
Быховская-Павловская
И.Е.
Паразитологическое
исследование рыб. – Л.: Наука, 1969. – 108 с.
Вадим Кубрак, Н. Олексієнко, В. Шукалевич,
Н. Рослова, О. Ткаченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Компенсаторно-пристосувальна реакція нейроімунної
системи птахів на охолодженні
Відомо, що між ендокринними залозами
та органами
імунної системи існують тісні взаємозв'язки [5]. При дії на
організм надзвичайних стресорних факторів, відбувається
активація, в першу чергу, гіпоталамо-надниркової та
гіпоталамо-щитовидної залоз, а також спостерігається
виражена акцидентальна інволюція центрального органу
імуногенезау – тимуса [1, 101-105] [3, 48-52] [4, 170-175]. До
того ж з'ясовано, що реакція нейросекреторних клітин
гіпоталамуса, якому належить домінуюча роль в ендокринній
регуляції, знаходиться під контролем екстрагіпоталамічних
структур головного мозку [2, 299].
Ось тому метою даного дослідження є вивчення реакції
тимуса, щитовидної й надниркових залоз при хронічному
охолодженні тварин на тлі введення адреноміметика мезатону
та нонапептиду окситоцину. Для цього самців Gallus
domesticus одномісячного віку щодобово охолоджували 2 год у
морозильній камері при температурі –18ºС протягом 3, 7 та 14
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днів
з попереднім введенням мезатону - активатора
постсинаптичних α–адренорецепторів в дозі 0,07 мг/100 г та
окситоцину - гормону задньої частки гіпофіза в дозі
0,05Мод/100 г. Птахи контрольної серії одержували по 1 мл 0,9
% розчину NaCl.
На підставі морфометричних та статистичних даних нами
встановлено, що стимуляція α-адренорецепторів мезатоном
на тлі хронічного охолодження, особливо на 7 день досліду,
значно підвищує біосинтетичну активність щитовидної залози,
що корелює з посиленням процесів проліферації та дозрівання
тимоцитів у корковому шарі часточки тимуса та з подальшим
виселенням їх у мозковий шар. При цьому реакція
інтерренальних клітин наднирників була більш вираженою на 3
та 14 день досліду і свідчила також про підвищення синтезу
кортикостероїдів.
При введенні птахам на тлі хронічного охолодження
нонапептиду окситоцину встановлено достовірне збільшення
площі коркової та особливо мозкової зон часточок тимуса, що
свідчить про підсилення фукнціональної активності тимуса.
Водночас у цій серії досліду чітко виражено підсилення
процесів синтезу та евакуації тиреоїдних гормонів у
щитовидній залозі. Про це свідчить вірогідне збільшення
висоти тиреоїдного епітелію та зменшення внутрішнього
діаметру фолікулів. Переважно більш високим, ніж у контролі,
визначався і рівень Т4 в крові.
Отже, нонапептиди гіпоталамуса та α-адренергічні системи
головного мозку беруть участь у формуванні адаптаційної
реакції організму на охолодження через підвищення
функціональної активності щитовидної й надниркової залоз та
посиленням процесів дозрівання Т-лімфоцитів у тимусі.
1. Н.В. Олексієнко, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, М.Е.
Дзержинський. Зміна гістофізіології щитоподібної залози під
впливом адренергічних та холінергічних систем на тлі
гіпотермії // Ендокринологія. – 2004. -Т.9, № 1. –С. 101-105. 2.
Угрюмов М.В. Механизмы нейроэндокринной регуляции.- М.:
Наука, 1999.- 299 с. 3. Футорный С.М., Позур В.К. Состояние
имунной системы под влиянием стресса // Імунологія та
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алергологія. - 2005. - N 1. - С. 48 - 52. 4. Khansari D., Murgo
A.J., Faith R.E. Effects of stress on the immune system //
Immunology Today. - 1990. Vol. 11. - N 5. - P. 170 - 175. 5.
Marcovic L. Interaction involving the thymus and the
hypothalamus-pituitary axis, immunomodulation by hormones// Srp
Arh Celok Lek. – 2004. Vol. 132. – N 5-6. –
P. 187 - 93.
Оксана Линчак
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти на структуру
слизової оболонки тонкого кишечника щурів
Широке застосування засобів захисту рослин є економічною
необхідністю.
Завдяки
хімічному
захисту
рослин
забезпечується майже третина врожаю зернових та інших
сільськогосподарських культур. Об’єктивні медичні дані
свідчать про дедалі зростаючий вплив екологічних чинників,
серед яких значне місце належить пестицидам, на здоров’я
населення, особливо на захворюваність органів травлення.
Серед пестицидів широко застосовується гербіцид 2,4дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д). Тонкий кишечник є
вхідними “воротами” для токсикантів, що надходять в організм
з їжею. У зв’язку з цим головним завданням роботи було
вивчення структурних змін у тонкому кишечнику під впливом
2,4-Д.
Досліди проводили на 16 безпорідних білих щурах-самцях
масою 150-200 г. Щурів утримували на стандартному
харчовому раціоні в умовах віварію. Досліджувану речовину
(10 мг/кг) вводили інтрагастрально щодня зранку до годування
за допомогою зонду протягом місяця у 1 мл дистильованої
води. Контрольна група у вищезазначений спосіб отримувала
дистильовану воду (1 мл).
Взятий для гістологічного дослідження тонкий кишечник
фіксували у розчині Буена, після стандартної гістологічної
обробки заливали у парафін. Зрізи товщиною 5-7 мкм
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забарвлювали гематоксиліном з дофарбуванням еозином та
оранжем G.
Функціональний стан тонкого кишечника визначали,
базуючись на морфометричних даних: вимірювали висоту
епітеліальних клітин ворсинок, площу ядер епітеліальних
клітин та діаметр строми ворсинки за допомогою мікроскопу
Olympus BX-41.
Стінка тонкого кишечника щурів у нормі складається із
слизової оболонки, підслизової основи, м’язевої і серозної
оболонок. Ворсинки слизової оболонки тонкого кишечника
щура в його середньому відділі мають пальцеподібну форму,
вони вистелені одношаровим призматичним облямованим
епітелієм.
Строма
ворсинки
представлена
пухкою
волокнистою сполучною тканиною з кровоносними та
лімфатичними капілярами. Діаметр строми складає 21,1±3,0
мкм. Висота епітеліоцитів ворсинки становить 29,4±3,8 мкм,
площа їх ядер – 28,5±5,0 мкм2.
Під впливом 2,4-Д відбуваються значні морфофункціональні
зміни у тонкому кишечнику. Більшість ворсинок слизової
оболонки тонкого кишечника змінюють свою форму. Строма
ворсинки набрякла, різко розширюється у центральній частині
ворсинки, звужується у верхній третині і знову розширюється
на кінці. У місцях звуження ворсинки спостерігаються застійні
явища. Діаметр строми ворсинки у розширених частинах
складає 42,5±8,0 мкм2, а у найвужчих – 19,5±6,0 мкм2. В
епітеліальному
шарі ворсинок збільшується
кількість
лейкоцитів. Висота епітеліоцитів ворсинки становить 28,9±4,4
мкм, площа їх ядер – 32,4±5,5 мкм2. Зустрічаються мало
диференційовані епітеліоцити.
Отже, гербіцид 2,4-Д приводить до значних змін у структурі
слизової оболонки тонкого кишечника щурів. Під дією
пестициду у тонкому кишечнику спостерігається застійні явища
у кровоносних судинах ворсинок, розвиваються запальні
процеси.
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Євгенія Лук’янчук1, І. Ганусевич2
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
2
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1

Активність матриксних металопротеїназ у дітей з
вегетативними дисфункціями
Відомо, що матриксні металопротеїнази (ММП) приймають
активну участь в процесах ремоделювання позаклітинного
матрикса судинної стінки і таким чином відіграють важливу
роль в патогенезі серцево-судинних захворювань [3, 267-285].
Показано також, що в регуляції активності ММП задіяні
радикальні форми кисню та оксиду азота [1, 49-53].
Нами обстежені 14 дітей (9 хлопчиків та 5 дівчаток) 12-16річного віку з вегетативними дисфункціями (ВД). У 4 хворих
добовий профіль артеріального тиску (ДПАТ) відповідав
стабільній (САГ), у 5 – лабільній артеріальній гіпертензії (ЛАГ),
ще у 5 дітей було виявлено нестабільний профіль
артеріального тиску (НестАТ).
Хворим з ЛАГ і НестАТ призначали комплексний
антиоксидантний препарат ТРИ ВИ плюс та ноотропний
препарат ноофен, хворим із САГ – ТРИ ВИ плюс та
антигіпертензивну терапію.
Активність ММП-2 та ММП-9 визначали в ранковій сечі дітей
до та після терапевтичного курсу за допомогою метода
зимографії в поліакриламідному гелі [2, 701-708]. Для оцінки та
аналізу результатів використано програму TotalLab 1.01 та
критерій Ст’юдента.
В результаті досліджень відмічено, що вихідні рівні ММП-2
та -9 суттєво не залежать від ДПАТ. Після терапевтичного
курсу лише у 2 хворих рівень ММП-2 лишився незмінним, у 1 –
збільшився, а у всіх інших – значно зменшився. В середньому
у всіх хворих відмічено значне зниження активності ММП-2 (з
467,33±404,76 мкг/г креатиніну до 62,3± 56,8 мкг/г креатиніну,
р=0,001) та ММП-9 (з 427,67±400,49 мкг/г креатиніну до

48

29,2±14,9 мкг/г креатиніну, р=0,0005), зокрема у 9 хворих
активність ММП-9 після лікування не виявлялась зовсім.
Таким чином, у дітей з ВД незалежно від ДПАТ виявлено
високі показники активності ММП-2 та -9, що свідчить про
високий рівень деструкції позаклітинного матриксу судинної
стінки. Комплекс проведеної терапії, до складу якої входив
антиоксидантний препарат ТРИ ВІ плюс, сприяв значному
зниженню активності ММП-2 та -9 та запобігав пошкодженню
судин.
1. Burlaka AP, Sidorik E.P., Ganusevich II., Osinsky S.P.
Effects of radical oxygen species and NO: formation of intracellular
hypoxia and activation of matrix metalloproteinases in tumor
tissues. Experimental oncology 2006; 1: 49-53. 2. De Clerck YA,
Perez N, Shimada H, Boone TC, Langley R.E, Taylor S.M.
Inhibition of invasion and metastasis in cells transfected with an
inhibitor of metalloproteinases. Canser Res 1992; 52: 701-708. 3.
Rundhaug JE. Matrix metalloproteinases and angiogenesis. J Cell
Mol Med 2005; 9: 267-285.
Ганна Ленник, Т. Ананьєва
Дніпропетровський національний університет
Білкова цінність штучних комбікормів для акваріумного
розведення риб
Акваріуми зі своїми барвистими мешканцями як маленькі
куточки підводного світу дедалі більше входять до нашого
життя, органічно вписуючись в інтер’єр будь-якого приміщення
і слугуючи потужним джерелом естетичних і творчих
переживань, улюбленим місцем відпочинку і психо-емоційного
розвантаження. Найважливішим фактором правильного
утримання риб є їхня годівля. Конкретні види риб потребують
відповідного харчового раціону, що задовольнятиме їх
фізіологічні потреби на максимальному рівні. Ця теоретична
концепція є основою у формуванні підходів до створення
штучних кормів для вирощування декоративних риб у
акваріумах.
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У сучасній акваріумістиці дуже актуальним є питання щодо
розробки науково обґрунтованої рецептури штучних кормів,
удосконалення і доповнення складу їх інгредієнтів. Тому
постає потреба дослідження кормів на вміст поживних речовин
задля їх подальшого поліпшення при необхідності.
Важливим моментом для хімічного складу комбінованих
кормів є вміст білку, якого риби як холоднокровні потребують
значно більше, ніж теплокровні тварини з більш інтенсивним
метаболізмом. Протеїну – основній складовій живої матерії,
що створює найбільшу частину органічної речовини тіла,
відводиться головне місце в процесі обміну речовин. До
функцій білків належить структурна, транспортна, захисна,
резервна, каталітична. На частку білків припадає 13–18 %
живої маси. Для раціону мальків в умовах оптимальних
температур необхідний вміст білку становить 45–50 %, для
дорослих статевозрілих риб – 35–45 %.
Виходячи з вищенаведеного, була поставлена основна
мета роботи – дослідити поживну значущість комбінованих
кормів за показниками вмісту загального білку в
експериментальних зразках, розроблених за спеціальною
рецептурою для годівлі акваріумних риб різних вікових груп і з
різним спектром харчування. Дослідження проводилися на базі
навчальної біохімічної лабораторії кафедри
іхтіології
Дніпропетровського національного університету. Вміст білку
визначався класичним методом Лоурі. Об’єктами досліджень
слугували зразки кормів для акваріумних риб, умовно
позначених як № 1, № 2, № 3, № 4. В результаті проведеного
аналізу були отримані результати, що дозволили оцінити
відповідність кожного зразка корму до його передбачуваного
застосування.
Зразок № 1 містив у собі 35,2 % протеїну. Оскільки цей корм
призначався для годівлі дорослих акваріумних риб, кількість
загального білку в ньому відповідала фізіологічним потребам
риб, але була мінімальною. Зразок № 2 містив 41,0 % . Такий
вміст оптимально відповідав фізіологічним потребам дорослих
риб, для яких цей корм і був розроблений. Кількість протеїну у
зразку № 3 становила 40,8 %, що відповідає нормі. Цей корм
був рекомендований використовувати для годівлі акваріумних
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риб, що збирають їжу біля дна. Зразок № 4 містив у собі
найбільшу кількість білків, а саме 43,9 %. Оскільки корм був
призначений для молоді акваріумних риб, яка потребує 45–
50% протеїну, то отриманий нами показник є нижчим за норму,
отже корм може бути поліпшеним в бік вмісту протеїнового
компоненту. Таким чином, за даними проведених досліджень,
зразки
експериментальних
кормів
розроблені
для
застосування в акваріумному розведенні риб, за вмістом білку
відповідають
фізіологічним
потребам
статевозрілих
акваріумних риб. Зразок комбінованого корму, розроблений
для годівлі молоді риб, має резерв для вдосконалення,
оскільки він повинен задовольняти найвищу фізіологічну
потребу риби в білках у період її зростання.
O. Malanchuk1,2, S. Palchevskyy2, V. Filonenko2,
I. Gout 2,3, V. Pozur1
1
Taras Shevchenko Kyiv National University
2
The Institute of Molecular Biology and Genetics
3
Department of Biochemistry and Molecular Biology, University
College London
o.m.malanchuk@imbg.org.ua
Generation and Characterization of Monoclonal Antibodies
Against Proteins of the Tumour Suppressor Genes Tsc1 and
Tsc2
TSC1 and TSC2 are two recently identified tumour suppressor
genes encoding hamartin and tuberin, respectively, and involved in
pathogenesis of tuberous sclerosis, neurological disorder
connected with the development of hamartomas in numerous
organ systems, including the brain, kidneys, heart and liver [1-3].
Both protein products of TSC1 and TSC2 form an intracellular
complex exerting GTPase-activating (GAP) activity towards a
small G protein, Ras homologue enriched in brain (Rheb) [4].
Inhibition of Rheb is important for the regulation of mTOR pathway,
while mutation of hamartin or tuberin results in uncontrolled cell
cycle progression [5]. The aim of this study was to produce
monoclonal antibodies (MAbs) against the TSC1/hamartin and
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TSC2/tuberin and to characterize their suitability for Western
blotting,
immunoprecipitation
and
immunocytochemical
applications. Bacterially expressed TSC1/C-terminal recombinant
protein and TSC2/C-terminal recombinant protein has been used
as an antigens. Balb/c mice were immunized and given a final
boost, and their spleen cells were collected and fused with SP2/0
myeloma cells using PEG 1500. The fused cells were then
selected in the HAT-RPMI medium. Anti – TSC1 and anti – TSC2
high-titers antibody-producing hybridoma cell lines were identified
by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and then
subcloned by limiting dilution in HT-RPMI medium supplemented
with 20% fetal bovine serum (FBS). A total of 17 IgG-producing
cell lines were selected and further tested for their reactivity with
the TSC1/hamartin and TSC2/tuberin, respectively, using ELISA,
Western blots, immunoprecipitation, and immunostaining of
methanol-fixed MEFs. The results obtained clearly indicate that
several clones produce antibodies that recognize specifically
recombinant and endogenous TSC1/hamartin and TSC2/tuberin,
respectively, in Western blotting and immunoprecipitation, and are
suitable for immunocytochemical analysis. Taken together, these
MAbs provide a useful tools for the studying the precise function of
TSC1/2 signalling complex in the signal transduction as well as the
molecular mechanism through which it functions as a tumour
suppressor.
1. Van Slegtenhorst M et al. Identification of the tuberous
sclerosis gene TSC1 on chromosome 9q34. Science 1997; 277:
805-808. 2. The European Chromosome 16 Tuberous Sclerosis
Consortium. Identification and characterization of the tuberous
sclerosis gene on chromosome 16. Cell 1993; 75: 1305-1315. 3.
Gomez MR. Phenotypes of the tuberous sclerosis complex with a
revision of diagnostic criteria. Ann NY Acad Sci 1991; 615: 1-7. 4.
Inoki, K., Li, Y., Xu, T., and Guan, K.L. 2003a. Rheb GTPase is a
direct target of TSC2 GAP activity and regulates mTOR signaling.
Genes & Dev. 17: 1829–1834. 5. Saucedo, L.J., Gao, X., Chiarelli,
D.A., Li, L., Pan, D., and Edgar, B.A. 2003. Rheb promotes cell
growth as a component of the insulin/TOR signalling network. Nat.
Cell. Biol. 5: 566–571.
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Участь гастрину в процесах транспорту води та
електролітів через епітелій ободової кишки щурів
Головною немоторною функцією ободової кишки (ОК) є
всмоктування та секреція води (В) та електролітів (Е), яка
забезпечується
епітеліальними
клітинами. Ці клітини
розрізняються між собою за функціями: стволові клітини,
розташовані на дні крипт, здатні лише до секреції В та Е. По
мірі своєї міграції та диференціації вони набувають здатності
до всмоктування В та Е. Лише диференційовані колоноцити
здатні до всмоктування В та Е [2; 6]. Гастрин, гормон ШКТ,
окрім стимуляції секреції кислоти шлунком, бере участь в
оновленні слизової оболонки ШКТ, зокрема, шлунку та ОК.
Нещодавно було виявлено, що на фоні гіпергастринемії
знижується кількість маркерів диференціації в слизовій
оболонці товстої кишки, що може бути причиною порушення
механізмів транспорту В та Е через епітелій товстої кишки [5;
4]. Нашими попередніми дослідженнями було показано
порушення процесів електронейтрального всмоктування NaCl
через епітелій ОК, викликані короткотривалою омепразоліндукованою (ОМ) гіпергастринемією (ГГ) протягом 7 та 14 днів
[1; 3]. Метою даної роботи було дослідити вплив екзогенного
введення пентагастрину на процеси транспорту В та Е через
епітелій товстої кишки за нормальних умов та з’ясувати його
дію на фоні ендогенної ОМ-викликаної ГГ.
Матеріали і методи: дослідження проводили у гострому
експерименті на 21 лінійному щурі-самці лінії Вістар, масою
180-250 г. Транспорт В та Е досліджували методом перфузії
ізольованої ділянки ОК in vivo розчином Кребса-Хенселайта.
Рівень абсорбції В (мкл/20 хв/г сухої ваги) визначали
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фотоколориметричним методом, сумарний ток (Jnet) Е (Na+, K+,
Cl-) (мкмоль/20 хв/г сухої ваги) визначали на іономірі за
допомогою іонселективних електродів. Тварини були розділені
на 3 групи: I група – контрольна, включала тварин, у яких
досліджували вплив пентагастрину (ПГ) (26 мкг/кг/год, і.v.) на
Jnet В та Е через епітелій товстої кишки (n= 10); тваринам II
групи – протягом 7 днів вводили омепразол (ОМ) (14 мг/кг в 0,2
мл води д/і) (n=6), а на 8 добу досліджували вплив ПГ;
тваринам III групи - 14 днів вводили ОМ (n=5), а на 15 добу
досліджували вплив ПГ. Рівень гастрину (РГ) в крові визначали
радіоімунним методом. Отримані дані Jnet В та Е представлені
у вигляді Медіана; (25%...75%), показники РГ – M+SD, n –
кількість тварин в групі. Для порівняння даних вибірок
використовували U-тест Мана-Вітні для незалежних вибірок.
Статистично значущою вважали різницю при р<0,05.
Результати: введення ПГ контрольним тваринам не
викликало статистично значущих змін даних Jnet В та Е, РГ в
крові тварин контрольної групи, яким не вводили ПГ становив
59,00±35,05 пг/мл. Введення ОМ протягом 7 днів (без
введення ПГ) призвело до зростання РГ у плазмі крові на
207,05% (р‹0,01). У цій групі тварин екзогенне введення ПГ
також не викликало статистично значущих змін Jnet В та Е.
Лише на фоні 14-денного введення ОМ додаткове підвищення
РГ в крові введенням ПГ викликало зміни Jnet В, який
збільшився на 130,08% (р‹0,01), проте, РГ у цій групі тварин
(яким ПГ не вводили), відновився до вихідного рівня, що може
пояснюватись певними компенсаторними процесами, які
відбуваються на даному терміні застосування ОМ, ці
результати підтверджуються нашими попередніми даними, в
яких, на цьому етапі застосування ОМ, відбулося також
відновлення показників Jnet Е до вихідного рівня [1].
Висновки: екзогенне введення ПГ не впливає на Jnet води та
електролітів через епітелій ОК у контрольних щурів та на фоні
7-денної
ОМ-викликаної
гіпергастринемії.
Додаткове
підвищення РГ екзогенним введенням ПГ на фоні ендогенної
ГГ, викликаної введенням ОМ протягом 14 днів, призводить до
змін у Jnet води (р‹0,01).
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Елена Молчан
Белорусский государственный университет
Коллекция тропических и субтропических растений
оранжереи ботанического сада БГУ
Ботанический сад БГУ был заложен в 1930 году
профессором С. П. Мельником. Он являлся также одним из
основателей Центрального ботанического сада НАН Беларуси
(1932 г.), а с 1933 г. – его директором. Развитию ботанического
сада БГУ много внимания уделяли профессор Л. Н. Никонов,
доценты Н. О. Цеттерман, Ю. А. Бибиков.
Со времени образования и до 1956 г. ботанический сад (2
га) располагался на территории Университетского городка. В
1956 г. ботанический сад был перенесен в Красное урочище
(юго-восточные окрестности г. Минска), а в 1965 г. – на
территорию
учебно-опытного
хозяйства
университета

55

«Щемыслица». Длительное время директорами ботанического
сада были А. К. Ефремкина, И. С. Гирилович, И. А. Соколова,
вложившие много сил в его формирование и развитие. В
настоящее
время
работой
ботанического
сада
и
формированием новых экспозиций руководит С. Г. Капура.
С 2001 г. участок травянистых растений располагается
рядом с новым корпусом биологического факультета, возле
пос. Щемыслица. В состав ботанического сада входит также
дендрарий (4, 5 га) и оранжерея (144 м2).
Коллекция тропических и субтропических растений
оранжереи в настоящее время включает
308 видов,
относящихся к 191 роду из 72 семейств (табл. 1). Состав
коллекции в таблице приведен согласно системе А. Л.
Тахтаджяна.
Таблица 1
Состав коллекции оранжерейных растений ботсада БГУ
Название семейства
Число
Кол-во
родов
видов
Acantaceae – Акантовые
6
7
Agavaceae –Агавовые
6
13
Amaryllidaceae
–
10
13
Амариллисовые
Araceae –Ароидные
11
22
Araliaceae –Аралиевые
4
8
Arecaceae –Арековые
5
6
Asclepiadaceae
–
3
6
Ластовневые
Asparagaceae
–
1
4
Спаржевые
Aschodelaceae
3
8
Асфоделовые
Asteraceae
–
2
6
Сложноцветные
Begoniaceae – Бегониевые
1
8
Bromeliaceae
–
8
10
Бромелиевые
Commelinaceae
–
5
5
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Коммелиновые
Convallariaceae
Ландышевые
Cactaceae - Кактусовые
Crassulaceae
–
Толстянковые
Euphorbiaceae
Молочайные
Gesneriaceae
–
Геснериевые
Lamiaceae - Ламиевые
Marantaceae - Марантовые
Moraceae – Тутовые
Piperaceae - Перцевые
Rutaceae - Рутовые
Vitaceae – Виноградовые

2

4

35
9

72
34

4

12

4

5

3
3
1
1
2
3

4
4
6
8
5
4

Остальные 48 семейств представлены 1-3 видами.
Основной видовой состав тропических и субтропических
растений размещен в оранжерее, а также в зимнем саду и по
этажам корпуса биологического факультета. Основу Зимнего
сада составляют: тетрастигма Вуанье, финик пальчатый,
монстера привлекательная, шеффлера пальчатая, роициссус
капский,
сциндапсус
расписной,
зебрина
висячая,
спатифиллум обильноцветущий, птерис критский, панкратиум
прекрасный, амазонская лилия, кодиеум пестрый, фикус
Бенжамина и др.
1. Жизнь растений./Под ред. А. Л. Тахтаджяна. Т. 4-6. М:
Просвещение, 1978 – 1982. – 530 с. 2. Тахтаджян А. Л.
Высшие
таксоны
сосудистых
растений,
исключая
цветковые./Проблемы палеоботаники. Л.: Наука, 1986. С. 135
–142. 3. Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. Л.: Наука,
1987. – 439 с.
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Cвітлана Натьокіна, М. Гамалея
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив світлового випромінювання на ендогенно
сенсибілізовану пухлинну тканину
Недостатня ефективність застосованих методів терапії
злоякісних пухлин обумовлює необхідність пошуку нових
шляхів рішення цієї проблеми. Одним з таких рішень є вплив
на пухлини світловим випромінюванням після введення в
організм фотосенсибілізаторів- речовин, що підвищують
чутливість пухлинної тканини до світла (фотодинамічна
терапія(ФДТ)). Фотосенсибілізатори здатні поглинати світло
певної довжини хвилі та індукувати завдяки цьому фотохімічні
реакції з утворенням активних форм кисню.
Перевагою методу ФДТ перед іншими методами лікування
злоякісних новоутворень є локальний вплив на пухлину без
ушкодження здорових тканин, обумовлений підвищеною
концентрацією фотосенсибілізатора в пухлині.
Дослідження були проведені в умовах хронічного
експеременту на білих мишах-самицях лінії б/п вагою 18-20 г.
Зараження мишей пухлиною проводили перещеплюванням:
вводили по 0,2 мл 20% суспензії пухлинної тканини підшкірно
на зовнішній бік стегна тварини для пухлини саркома 180, або
по 0,5 мл асциту з розрахунку 2*(10^6) клітин/миш для
асцитної пухлини NK/ly.ФДТ-АЛК проводили на 6-ий день
росту пухлини. Миші були поділені на чотири групи: 2
контрольних, для яких, як метод впливу на пухлинну
тканину,використовували введення фотосенсибілізатора (5
АЛК) без опромінення; та 2 з введенням 5 АЛК і опроміненням
світлом видимого спектра ( довжиною хвилі 633 нм) з густиною
потужності: 1 підгрупа- 25 мВт/см^2 , 2 підгрупа- 50 мВт/см^2. 5
АЛК застосовували внутрішньочеревно, внутрішньопухлинно.
Пухлини тварин опромінювали через 4 години після введення
5 АЛК.
Розрахунок світлових доз необхідних для опромінення
експериментальних пухлин густини потужності розрахувати за
формулою: Ps=P/s; Ps- задана густина потоку(мВт/см ^2),P-
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потужність на виході світловода(мВт), S-площа світлової
плями(см^2).
Очікуваними результатами
є затримка росту пухлин.
Ефективність
фотодинамічного
пошкодження
буде
визначатися рівнем накопичення фотосенсибілізатора, його
локалізацією в клітині та фотохімічною активністю( квантовим
виходом генерації синглетного кисню чи вільних радикалів).
В
літературі
описується
велика
кількість
фотосенсибілізаторів. Однак, проблема вибору оптимального
фотосенсибілізатора залишається актуальною. У цьому
відношенні досить перспективною є 5-АЛК. Але вплив цієї
сполуки на пухлинну тканину та на здорові тканини вивчений
ще не досить добре.
Олена Онуфрийчук, О. Цимбалюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дія каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти
на агоніст-індуковані скорочення кільцевих гладеньких
м’язів caecum щура
Сучасна хімія спрямована на синтез складних органічних
сполук, які мають медико-біологічну активність. До них,
зокрема, належать каліксарени – макроциклічні сполуки,
молекули
яких
здатні
об’єднуватись,
утворюючи
високовпорядковані ліпофільні порожнини.
Речовини цього класу мають широкий спектр дії на живі
системи: вони здатні специфічно модифікувати ферментні
системи;
зв’язуватись з мембраною, формуючи в ній
селективні до окремих іонів (зокрема, Na+ та К+) канали;
слугувати в якості платформи для дизайну штучних антитіл;
володіють
антибактеріальною,
антивірусною,
антикоагуляційною та антитромботичною активністю. Таким
чином, дослідження впливу речовин класу каліксаренів на
біологічні системи є надзвичайно важливою проблемою
біофізики.
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Як було попередньо показано, одна зі сполук цієї групи –
каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти (С-99), є
високоспецифічним інгібітором Na+-К+-АТФази.
Скоротливу активність реєстрували в ізометричному
режимі. Кінетичний аналіз базувався на лінеаризації окремо
фаз скорочення та розслаблення з наступним визначенням
нормованих максимальних швидкостей [1].
Для з’ясування впливу С-99 на гладенькі м’язи, здійснювали
дослідження ефекту цієї речовини на механокінетичні
параметри ацетилхолін-викликані скорочення мультиклітинних
препаратів кільцевих гладеньких м’язів caecum щура.
Таким чином, аналіз кривих доза-ефект ацетилхолінвикликаних скорочень (ефективні концентрації ACh 10-9 – 10-3
М) гладеньких м’язів caecum, зареєстрованих в присутності
блокатора Na+-К+-АТФази каліксарену С-99 (10-5 М) дозволяє
зробити ряд висновків та припущень. По-перше, каліксарен С99 вірогідно пригнічує скоротливі відповіді на всьому діапазоні
концентрацій ацетилхоліну. Мінімальна концентрація ACh, яка
викликає скорочення гладеньком’язових препаратів, під
впливом С-99 зсувається з 10-9 М в контролі до 10-6 М. Подруге,
досліджений
каліксарен
вибірково
змінює
механокінетичні характеристики скорочень. Так, нормовані
максимальні швидкості фази скорочення не змінювались в
присутності С-99, повністю співпадаючи з аналогічними,
зареєстрованими
за
контрольних
умов.
Нормовані
максимальні швидкості фази
розслаблення
вірогідно
пригнічувались каліксареном С-99, таким чином, що форма
залежності цього показника від концентрації ефектора
скорочень (ацетилхоліну) змінювалась із сигмоподібної (в
контролі) до лінійної. Приймаючи до уваги інформацію, що
досліджений каліксарен володіє надзвичайно потужною
здатністю до гальмування натрієвої помпи плазматичної
мембрани гладеньком’язових клітин (константа інгібування на
два порядки вища від такої специфічного блокатора помпи
оуабаїну), отримані результати дозволяють висунути
припущення про викликане порушенням гомеостазу іонів Na+ в
міоцитах пригнічення інших транспортних систем. Зокрема, в
цьому випадку можливо передбачити гальмування, зокрема,
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Na+-Ca2+-обмінника
плазматичної
мембрани
гладеньком’язових клітин і, як наслідок, пригнічення виведення
іонів Са2+ після стимуляції їх входу ацетилхоліном.
1. Burdyga Th.V., Kosterin S.A. // Gen. Physiol. Biophys. 1991.
№10. P. 589–598.
Максим Роменский, О. Доценко, Н. Чабан, М. Нецветов
Донецкий национальный университет
Влияние импульсно-модулированного
сверхвысокочастотного электромагнитного излучения и
гипокинезии на моторную асимметрию и биохимические
показатели головного мозга мышей
Из большого числа абиотических факторов среды,
имеющих электромагнитную природу, особый интерес
представляют электромагнитные излучения сверхвысокой
частоты (ЭМИ СВЧ)[2, 10]. Источники СВЧ, несомненно,
являются преобладающими в техносфере, что обусловлено
стремительным развитием систем связи и телекоммуникаций
[1, 33-34]. Вместе с тем, вопросы изучения биологических
эффектов ЭМИ СВЧ недостаточно освещены в научной
литературе.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния
импульсно-модулированных ЭМИ СВЧ в сочетании с
гипокинетическим стрессом на функциональную асимметрию
ЦНС и биохимические показатели (константа скорости
гемолиза, каталазная активность) головного мозга у мышей.
Было сформировано 3 группы животных с одинаковым
количеством разнополых особей одинакового возраста с
одинаковой двигательной активностью (как горизонтальной,
так и вертикальной) и эмоциональностью. При формировании
однородных групп использовали тест «открытого поля» [3, 3858]. Первая группа служила контролем и содержалась в
обычных условиях. Животные второй группы находились в
условиях ограничения двигательной активности (гипокинезии)
при СВЧ облучении в области головы в течение 4 часов.
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Мышей третьей группы подвергали действию 4-часовой
гипокинезии (ГК) при СВЧ облучении в области головы,
аналогично животным второй группы, но предварительно им
были нанесены травмы на оба полушария головного мозга.
Животные были помещены в пластиковые пеналы с экраном,
обеспечивающим СВЧ-воздействие исключительно в области
головы.
Источник СВЧ имел следующие физические параметры:
длина волны – 0,16 м, мощность излучения в интервале 20200 мВт, вид модуляции – импульсная, антенна – штыревой
четвертьволновой
вибратор.
Равномерное
облучение
животных (с практически одинаковым градиентом поля)
обеспечено их размещением в области передних лепестков
диаграммы направленности (ДН) антенны источника СВЧ.
Антенна источника ЭМИ находилась равноудалено от всех
особей опытных групп перпендикулярно по отношению к
плоскости площадки.
В результате эксперимента установлено, что величина
функциональной асимметрии ЦНС (КАС) зависит от
продолжительности действия гипокинетического стресса. Так,
КАС мышей второй группы падает после гипокинезии и
продолжает падать при совместном действии факторов.
Кроме того, установлено влияние ЭМИ СВЧ на знак КАС в
сочетании с гипокинетическим стрессом. КАС животных
третьей группы резко падает во время действия лишь ГК и
растёт при действии двух факторов (СВЧ + ГК). В обоих
опытных группах изменение значения КАС сопровождалось
полной инверсией знака асимметрии.
Значения константы скорости гемолиза в опытных группах
остаются практически неизменными при действии лишь ГК и
резко падают после действия ГК + СВЧ. Также наблюдается
падение каталазной активности у животных опытных групп как
во время действия лишь ГК, так и при совместном действии
факторов.
1.
Роменский
М.В.,
Нецветов
М.В.
Влияние
сверхвысокочастотного электромагнитного излучения и
гипокинезии
на
межполушарную
асимметрию
и
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биофизические параметры головного мозга мышей. //
Экология и фауна юго-востока Украины. Сборник научных
трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2006. – Вып. 4. – С. 32-37. 2. Чуян
Е.Н., Темурьянц Н.А., Московчук О.Б., Чирский Н.В., Верко
Н.П., Туманянц Е.Н., Пономарёва В.П. Физиологические
механизмы биологических эффектов низкоинтенсивного ЭМИ
КВЧ. – Симферополь: ЧП «Эльиньо», 2003. – 448 с. 3. Hall C.S.
Emotional behavior in the rat. Defecation and urination as
measures of individual differences in emotionality // J. Comp.
Physiology. – 1934. – Vol. 18. – P. 38-58.
Ірина Селівончик, Р. Локтєва
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Оцінка зв’язку між показниками психофізіологічних
функцій та флуктуючої асиметрії морфологічних ознак у
чоловіків та жінок
На сьогоднішній день проблемі симетрії – асиметрії
присвячено багато робіт. Особливої уваги заслуговує так
звана флуктуюча асиметрія (ФА) як напрямок відмінностей між
правою і лівою сторонами різних морфологічних структур
живого організму і є мірою відсутності симетрії. Своє
практичне застосування ФА знаходить в медицині для оцінки
порушень
індивідуального
розвитку
організму
за
несприятливих умов, що мали місце під час розвитку,
сільському господарстві тощо [1]. Тому вивчення ФА сьогодні є
досить актуальним як на загальнобіологічному, так і
вузькоспеціалізованому
рівнях.
Метою
роботи
було
проаналізувати як флуктуюча асиметрія пов’язана з
показниками психофізіологічних функцій у чоловіків та жінок.
В дослідженні взяли участь 100 обстежуваних віком 18-20
років обох статей, у яких вимірювали ФА з правої та лівої
сторін: довжини вух, довжини вказівного та безіменного
пальців, обхватів передпліч, зап’ясть, колінних суглобів,
гомілки, ширини очей. Розраховували різницю (∆) між
значеннями даних показників правої та лівої сторін. За
спеціально створеною на кафедрі фізіології людини і тварин
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комп’ютерною програмою [2] у обстежуваних реєстрували
наступні
психофізіологічні
показники:
функціональну
рухливість нервових процесів, силу нервової системи,
працездатність головного мозку, точність реакції на рухомий
об’єкт, гальмування нервових процесів та ін.
Кореляційний аналіз показав, що в групі чоловіків
утворюються зв’язки між показниками ФА та усіма
швидкісними показниками психофізіологічних функцій. У жінок
найбільше зв’язків утворює показник гальмування нервових
процесів з довжиною вказівного, безіменного пальців та
передпліч. Крім того, виявлено характерні відмінності в
утворенні зв’язків у чоловіків та жінок: у перших – зв’язки
утворюються між абсолютними значеннями досліджуваних
показників, в той час як у жінок в утворенні зв’язків в
основному бере участь різниця показників ФА між правою та
лівою
сторонами - ∆.
Таким чином, виявлений різний характер утворення зв’язків
між
досліджуваними
показниками
є
ще
одним
опосередкованим підтвердженням даних інших авторів про
відмінності кореляцій інтелекту з показниками асиметрії
головного мозку у чоловіків та жінок [3].
1. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология.
Секреты поведения Homo sapiens. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. –
384с. 2. Філімонова Н.Б. Комп’ютерна експрес-методика для
визначення психофізіологічного стану людини. Мат. ІІ Міжнар.
наук.-метод. конф. „Культура здоров’я як предмет освіти”. –
Херсон, 2000. – С. 204-209. 3. Yeo R.A., Turkheimer E., Raz N.
Volumetric asymmetries of the human brain: intellectual correlates
// Brain and Cogn. – 1987. – Vol.6. - № 1. – Р.15-23.
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Сергій Середа, І. Козерецька
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Нова curled-like мутація у Drosophila virilis
Форма та розмір органів є видоспецифічною ознакою, але
механізми, що відповідають за їх розвиток в процесі
онтогенезу є досить консервативними. Крило представників
роду Drosophila є класичною експериментальною моделлю
для вивчення механізмів закладки та росту органів [1]. За
останні роки було описано велику кількість генів,
представників декількох різних сигнальних шляхів, які
обумовлюють специфічний характер експресії генів в процесі
розвитку крила. Також були описані загальні програми
морфогенезу крила Drosophila [2 ]. В той же час мало що
відомо про гени, які впливають на планарність крила, та про їх
роль у процесах онтогенезу. У Drosophila melanogaster відомо
декілька генів, порушення в яких призводять до деформації
крила та формування фенотипу curved wing: curled (cu: 3-50.0),
Curly (Cy: 2-6.1), Upturned (U:2-70.0) , Curl (Cu: 2-54.6) та інші.
Для більшості з цих генів невідома структура продукту чи
самого гену, а також їх генетичні взаємодії.
Новий curled-like мутант D.virilis cur з деформацією поверхні
крила (загнуті догори крила) був нещодавно отриманий з
потомства від схрещування самиць лінії 9 (дикий тип,
популяція Батумі) з самцями лінії y w Bx [yellow (y: 1-2.9),
Beadex (Bx: 3-1-94.5), white (w: 1-105.0]. Мутація cur D.virilis
була генетично картована за результатами рекомбінації з Delta
(Dl: 2-45.0) та ebony (eb: 2-83.5), де було показано, що вона
знаходиться в проксимальній ділянці 2 хромосоми, але більш
точна її локалізація ще не визначена. Цитологічний аналіз
політенних хромосом слинних залоз гетерозиготних самиць
cur/+ не виявив ніяких помітних аберацій. В результаті
реципроктних схрещувань, було з’ясовано, що мутація cur
рецесивна, не зчеплена зі статтю та не впливає на
життєздатність.
Фенотип отриманих мутантів був схожим на фенотип
мутантів Су D.melanogaster. Крило загнуте догори та відведено
вбік. В обох випадках біля краю крила спостерігається складка
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дорзального шару кутикули. Це свідчить про те, що
деформація крила відбувається не за рахунок зменшення
площі дорзального шару кутикули. В районі кутикулярної
складки волоски крила характеризуються порушенням
просторової орієнтації. Загалом все крило при такому
фенотипі нагадує парус.
Можна припустити, що у формуванні крила такого типу
ключову роль відіграють порушення внутрішньої структури
жилок, і, відповідно, патерна генів, що відповідають за її
формування. Про це свідчить також той факт, що у мутантних
імаго спостерігаються порушення структури жилки L3, які при
приготуванні препарату крила зникають, що в свою чергу може
свідчити про інтактність кутикули, яка вкриває жилки.
Крім порушень розвитку крила, у мутантних особин також
спостерігається зміна кольору тіла: він більш темний у
порівнянні з диким типом, з бічних сторін тораксу
спостерігається поява двох повздовжніх коричнюватих смуг.
Постскутелярні щетинки характеризуються деформацією та
порушенням орієнтації. Також було встановлено, що ступінь
прояву мутантного фенотипу залежить від температури і
посилюється при високих її значеннях.
В ході даної роботи були також встановлені генетичні
взаємодії описаної мутації з мутацією ebony. У подвійних
дигетерозигот за мутаціями ebony та cur досліджувана
рецесивна мутація проявляється в гетерозиготі.
1. Albagli O., Pelczar H.(2006) Myc and cell competition in
Drosophila: Med Sci ;22 (8-9):695). 2. Baena-Lopez L. A., and
García-Bellido A. (2006) Control of growth and positional
information by the graded vestigial expression pattern in the wing
of
Drosophila
melanogaster.
Proc
Natl
Acad
Sci
USA.103(37):13734.
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Юлія Степанова, Л. Штанова, Т. Берегова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фармакологічний і хірургічний аналіз локалізації
периферичних глутаматних рецепторів NMDA-типу,
залучених у регуляцію шлункової секреції у щурів
Глутаматергічна нервова передача займає ключове місце у
функціонуванні центральної нервової системи (ЦНС), так як
глутамат є основним збуджуючим нейротрансмітером в ЦНС,
тому знання її будови важливе не лише для розуміння роботи
ЦНС, але й спрямованого синтезу нових лікарських
препаратів, що застосовуються для лікування порушень її
функціонування, таких як епілепсія, шизофренія, хвороба
Альцгеймера тощо [1].
В останній час все більше уваги приділяється не лише
участі глутаматергічного комплексу в регуляції діяльності ЦНС,
але і його впливу на вегетативні функції організму, зокрема, на
шлункову секрецію. Нещодавно були відкриті периферичні
глутаматні рецептори [2], роль яких в регуляції секреторної
функції шлунку вивчена недостатньо.
Раніше нами було показано, що у щурів з інтактною
нервовою системою агоніст NMDA рецепторів N-метил-Dаспартат
(NMDA),
який
не
проходить
через
гематоенцефалічний бар"єр, посилював шлункову секрецію,
стимульовану карбахоліном, що було свідченням того, що
NMDA рецептори локалізовані на нейронах інтрамуральної
нервової системи. В зв'язку з необхідністю дослідження впливу
NMDA на інші види секреції та метою роботи було дослідити
вплив активації глутаматних рецепторів NMDA-типу на
базальну та стимульовану гістаміном секрецію кислоти в
шлунку щурів та провести аналіз їх периферичної локалізації..
Дослідження проведені в гострих дослідах на 176 білих
щурах-самцях методом перфузії ізольованого шлунка за
Гхошем та Шільдом. В 10-ти хвилинних пробах перфузату
автоелектротитрометрично
визначали
кислотність
з
використанням 0,01 N гідроокису натрію (NaOH). Шлункову
секрецію
стимулювали
невибірковим
агоністом
ацетилхолінових рецепторів карбахоліном, який вводили в дозі
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0,01 мг/кг в/о та гістаміном, який вводили в/о в дозі 3 мг/кг. Як
агоніст NMDA-рецепторів ми використовували NMDA, який
вводили в дозі 3 мг/кг, (в/о) [3]. В інших серіях досліджень
вивчали вплив NMDA на карбахолінову шлункову секрецію на
фоні дії гангліоблокатора пентаміну (3,2 мг/кг, в/о (ОАО
"Дальхимфарм", Хабаровськ, Росія) та в умовах двобічної
стовбурової ваготомії.
В результаті проведених досліджень встановлено, що
NMDA не впливав на базальну та стимульовану гістаміном
секрецію кислоти в шлунку у щурів. Пентамін усував
стимулюючу дію NMDA на карбахолінову шлункову секрецію,
проте на фоні ваготомії його ефект зберігався, хоча був дещо
меншим, ніж у щурів з інтактною нервовою системою.
Отже, периферичні глутаматні рецептори NМDА-типу не
залучені у механізм реалізації базальної та гістамінової
шлункової секреції кислоти (ШСК). Посилення продукції
кислоти, яке ми спостерігали у воготомованих щурів та
відсутність ефекту на фоні пентаміну, при введенні NМDА на
фоні стимуляції карбахоліном забезпечується збудженням
NМDА рецепторів, що локалізовані на пресинаптичній
мембрані синапсів інтрамуральної нервової системи.
1. Гмиро В.Е., Сердюк С.Е. Сравнительное исследование
центрального Н-холиноблокирующего и NMDA-блокирующего
действия МК-801, мемантина, амантадина, пирилена и ИЭМ1754 в опытах на интактных крысах // Экспериментальная и
клиническая фармакология. – 2000. – Т.63, №2. – С.16-20. 2.
Fisher A., Starr M.S. Opposite effects of glutamate antagonists
and antiparkinsonian drugs on the activities of DOPA
decarboxylase and 5-HTP decarboxylase in the rat brain // Brain.
Res. – 2000. – Vol. 868. – P. 268-274. 3. Hayashi Mitsuko,
Morimoto Riyo, Yamamoto Akitsugy, and Moriyama Yoshinori.
Expression and Localization of Vesicular Glutamate Transporters
in Pancreatic Islets, Upper Gastrointestinal Tract, and Testis. //
The Jornal of Histochemistry & Cytochemistry. - 2003. - Vol.
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Олена Третьякова , Артур Лукчанов
Донецький національний університет
Формування морфоанатомічних ознак при
передпосівній обробці насіння індоліл-3-оцтової кислотою
в польових умовах
На даний час регулятори росту і розвитку рослин знаходять
більш широке використання у сільському господарстві, як
засоби підвищення врожайності культур і якості продукції [1,2125] .Однак, даних щодо впливу допосівної обробки індолил-3оцтової кислоти на морфоанатомічні ознаки однодольних та
дводольних рослин, які можуть бути розглянуті в аспекті
пристосування рослин до дії посухи (водного дефіциту,
температурного перегріву) ще недостатньо. Інтерес до даної
проблеми викликаний тим, що у весняно-літній період на
території Донецької області високі температури повітря (33-42
°C), під впливом сухих повітряних мас Середньої Азії і
Північної Африки, призводять до швидкого висихання ґрунту,
що сприяє виникненню суховіїв, посух [2,464] . Посівні роботи,
які проводяться за такими умовами, звичайно призводять до
суттєвих втрат через зниження схожості насіння. Метою нашої
роботи було вивчити вплив передпосівної обробки насіння
індолил-3-оцтовою кислотою на схожість та морфоанатомічні
ознаки рослин, які можуть сприяти підвищенню їхньої стійкості
до посухи. У зв’язку з цим були проведені лабораторні і
польові дослідження впливу ІОК на морфометричні й
анатомічні
ознаки
Phaseolus
vulgaris
L.,
Triticum
durumDesf.(ярова тверда 23), Hordeum distichumL(Донецький
14),Zea mays L(Харківська середнєспіла 295 нв. ). В ході
лабораторних
досліджень
визначили
оптимальну
концентрацію обробки ІОК за 2-х годинної експозиції для
Phaseolus vulgaris L. (5,7×10--7 М ІОК), Triticum durum Desf..(
5,7×10--7 М ІОК), Hordeum distichum L. (5,7×10--6 М ІОК), Zea
mays L. (5,7×10--4 М ІОК).Встановили, що при обробці
оптимальною концентрацією ІОК, визначеною для кожного з
досліджуваних видів, збільшувалась енергія проростання
насіння, схожість насіння наближалася до 100%, а також
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збільшувалися морфометричні ознаки проростків і коефіцієнт
полярності. Швидкість росту кореня була вищою в порівнянні з
контролем,
коефіцієнт
варіації
досліджуваних
морфометричних
ознак
зменшувався.
При
обробці
надоптимальними концентраціями, визначеними для кожного з
досліджуваних видів, енергія проростання, схожість насіння
наближалася до 0%, відбувалось гальмування ростових
процесів у порівнянні з оптимальною концентрацією ІОК, іноді
з
контролем;
коефіцієнт
варіації
досліджуваних
морфометричних ознак збільшувався.. При проведенні
польових
досліджень
посів
проводили
за
схемою,
побудованою за принципом мозаїчності, що пов’язано з
розчленованістю та неоднорідністю ґрунтових умов у
горизонтальному напрямку[3,168].Встановили що, у Zea mays
на фазі 3-го листа під впливом передпосівної обробки ІОК
формувалися більш ксероморфні ознаки у порівнянні з
контролем.. Відбувалося збільшення кількості продихів на
одиницю площі листової пластинки(при 5,7×10--4 М -в1,2 рази;
при 11×10--4 М у- в1,3 рази ), числа додаткових коренів у
гіпокотиля на одиницю поверхні кореня (при 5,7×10--4 М -в1,7
рази; при 11×10--4 М - в2 рази) пропорційно до збільшення
концентрації ІОК.У Triticum durum
висота рослини
збільшувалась в 1,3 рази, діаметр стебла збільшувався в1,5
рази, загальна кущистість і продуктивна кущистість
збільшувалась в 1,5 рази, фертильність квіток, маса 1000
насінин збільшувалась в1,2 рази, довжина колосу, число
колосків в колосі збільшувались в 1,2, озерненість колосу
збільшувались в 1,7 рази ( при 5,7×10--5 М ІОК) у порівнянні з
контролем. Було встановлено, що під впливом ІОК у Zea mays
у фазі 3-го листа відбувалося збільшення розмірів провідних
пучків, діаметру судин ксилеми (протоксилеми), в 1,7 рази
товщини клітинної стінки (при 5,7×10--4 М), в 2 рази (при 11×10-4
М ) товщини флоеми, діаметру клітини флоеми в 1,5 рази
(при 5,7×10--4 М -11×10--4 М). У Phaseolus vulgaris під впливом
допосівної обробки 5,7×10-5 М ІОК відбувалося зменшення
товщини ксилеми (в 2 рази у кореня, в 1,5 у стебла), діаметра
судини ксилеми (в 2 рази у кореня в 1,5 у стебла) товщини
клітинної стіни (в 2 рази у кореня в 1,5 у стебла), товщини
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флоеми (в 1,3 рази у кореня, в 1.5 у стебла) діаметра клітки
флоеми (в 2 рази у кореня, в 1,6 разів у стебла). Клітини
серцевинної паренхіми дослідного варіанту були менших
розмірів у порівнянні з контролем. Таким чином, польові та
лабораторні дослідження показали, що рослини, які
розвинулись з насіння обробленого ІОК оптимальної або трохи
перевищуючої її концентраціями (для польових умов),
характеризуються морфоанатомічними ознаками, які можуть
сприяти їх пристосовуванню до дії лімітуючих чинників
(зокрема до дефіциту вологи у ґрунті).
1. Качалова Г.С., Тивадзе Г.В.,Канделаки М.Д. Механизм
действия регуляторов роста на уровне клеточных мембран
(обзор) –Сельскохозяйственная биология,1988№5 С. 21- 25. 2.
Полевой В.В. Физиология растений. – М.: Высш. шк., 1989. –
464 с. 3. Швиндлерман С.П Основы общей экологии
/Учебн.пособие для студентов вузов.─
Донецк:
Кассиопея,1999.─168 с.
Ірина Тубальцева, В. Лозова, М. Макарчук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дослідження впливу кверцетину на поведінкоку
активність стресованих щурів
Результати численних досліджень свідчать про те, що,
незважаючи на адаптаційну роль, яку грає стрес-реакція для
організму, у випадку надмірної дії або накопичення критичної
маси стрес-факторів виникає загальна ланка патогенезу
основних неінфекційних захворювань. Дані літератури свідчать
про ключову роль вільнорадикального окислення та
перекисного окислення ліпідів у реалізації та розвитку стресіндукованого патологічного процесу. За таких умов набуває
очевидності пошук таких терапевтичних стратегій, які б
дозволяли контролювати вищезазначені процеси. Ефективним
при цьому може бути введення екзогенних антиоксидантів,
таких як сполуки групи біофлавоноїдів.
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З огляду на вищезазначене нами було проведено
дослідження, мета якого полягала в оцінці можливого впливу
препарату класу біофлавоноїдів (кверцетин) на поведінкову
активність попередньо стресованих щурів.
Методика дослідження. Досліди було проведено на 66 білих
безпородних щурах масою 110-120г., що утримувались в
стандартних умовах віварію. Досліджувану речовину давали
per os за 14 днів до початку експерименту у дозі 100мг/кг та
закінчували
давати
у
день
початку
експерименту.
Експериментальною моделлю стресу слугувало поміщення
щурів у іммобілізаційні камери на 24 години. Всі тварини були
розподілені на 4 групи:
Група 1 (у цій групі щури отримували кверцетин у дозі 100
мг/кг і піддавалися дії стресу)
Група 2 (щури цієї групи піддавались дії стрес, але не
отримували кверцетин)
Група 3 (щури, які приймали кверцетин, але не піддавались
дії стресу)
Група 4 (інтактні щури)
Тварин всіх груп після іммобілізації тестували у суок-тесті[2]
з метою оцінки впливу стрес-фактора на поведінкові реакції.
Реєстрували такі показники як кількість перетнутих сегментів,
стійки, заглядання вниз, орієнтації, показники грумінгу,
кількість зісковзувань та падінь.
Статистична
обробка
результатів
проводилась
за
допомогою стандартного пакету програм Statistica 6.0. Для
порівняння номінальних даних використовували критерій Хіквадрат (χ2). Критичний рівень значущості при перевірці
статистичних гіпотез приймали рівним 0,05.
Результати. В результаті проведеного тестування було
виявлено, що вживання кверцетину в дозі 100мг/кг не впливає
на поведінку нестресованих щурів, так як щури даних груп
достовірно не відрізняються від щурів контрольної групи
(p>0,05).
Аналіз результатів дослідження поведінки за умов суоктесту дає підстави стверджувати про вплив кверцетину на
локомоторну
активність стресованих щурів.
Кількість
пройдених сегментів найбільша в групі 2 (щури що не
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приймали кверцетин, але піддавались дії стресу), що може
бути пояснено високою тривожністю щурів даної групи.
Локомоторна активність щурів групи 1 в суок-тесті достовірно
менша за активність щурів в групі 2 (χ2=16,17;df=7;p=0,02). В
той же час щури групи 2 демонструють більшу кількість
зісковзувань ніж щури інтактної групи та групи 1, що вказує на
більшу мотосенсорну дезінтеграцію у щурів даної групи.
Щури груп 1 та інтактні тварини не відрізнялись як за
показниками
дослідницької
активності,
так
і
за
співвідношенням кількості актів орієнтацій та заглядань вниз
(р>0,05).
Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що щури
групи 2 в умовах суок-тесту демонструють більш тривожну
поведінку, що виявляється більшою кількістю заглядань вниз,
тоді як щури групи 1 демонструють меншу кількість актів
дослідницької активності, що свідчить про менш тривожну
поведінку та можливий позитивний вплив антиоксидантів
(зокрема кверцетину) на показники поведінкової активності.
1. Калуев А.В. Стресс, тревожность и поведение
(актуальные проблемы моделирования тревожных состояний
у животных).- Киев: Энигма, 1998.- 96с. 2. Калуев А.В.,
Туохимаа П. Суок-тест – новая поведенческая модель
тревоги//Нейронауки. -2005. -№1(1). –с.17-24. 3. Sarkisova KYu,
Kulikov M.A. Prophylactic actions of the antioxidant agent AEKOL
on behavioral disturbances induced by chronic stress in rats.//
Neurosci Behav Physiol. 2001 Sep-Oct;31(5):503-8.
Юлія Цейслєр, Віктор Мартинюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Флуоресцентні властивості сироваткового альбуміну
при різних експозиціях білкових розчинів у магнітному
полі наднизької частоти
Останнім часом все більше приділяють увагу питанням
впливу змінних магнітних полів (ЗМП) на організм людини і
тварин як одного з глобальних екологічних факторів. Ця
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проблема з’явилась у зв’язку з швидким зростанням
електромагнітного
фону
техногенного
походження
і
небезпекою «електромагнітного забруднення» довкілля [4], а
також
застосування
різних
видів
електромагнітних
випромінювання у лікувальних цілях [2].
Поряд з цим окремий інтерес представляє дослідження
біологічної дії ЗМП з характеристиками, близькими до
природних електромагнітних варіацій. Достовірно встановлено
високу
біологічну
активність
електромагнітних
хвиль
наднизького діапазону (ЕМП ННЧ), які мають високу
проникаючу дію на всіх рівнях організації живих систем [6] і
викликають функціональні зміни в центральній нервовій [1],
ендокринній, імунній [7], серцево-судинній [5] системах,
метаболічних процесах та ін. В останній час велика кількість
дослідників поділяють думку про те, що електромагнітні
варіації природного походження можуть виконувати роль
головного посередника у механізмах сонячно-біосферних
зв’язків і метеорологічній чутливості живих організмів [2,3].
Отже, гігієнічна оцінка магнітних полів і вивчення механізмів їх
впливу на живі організми являється важливим завданням як у
теоретичному плані, так і з точки зору практичного
застосування
у
клінічній
медицині,
фармакології,
експериментальній
біології
та
біотехнології.
Однак
молекулярні механізми дії магнітних полів, особливо діапазону
ННЧ, залишаються недостатньо дослідженими.
У серії попередніх робіт на моделі взаємодії білків з
неспецифічними лігандами нами було показано, що ННЧ МП
впливають на гідрофобно-гідрофільний баланс водно-білкових
розчинів. Отже для повного розуміння молекулярних
механізмів дії МП ННЧ метою даної роботи було вивчення
впливу цього фізичного фактору на флуоресцентні властивості
сироваткового альбуміну в залежності від часу його експозиції
у МП.
Матеріалом дослідження були 0.1%-і водні розчини
ліофільного комерційного препарату сироваткового альбуміну
бика. МП ННЧ утворювали за допомогою системи кілець
Гельмгольца, на які протягом експерименту подавали змінний
струм. Джерелом струму був генератор сигналів спеціальної
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форми Г6-28. Контроль індукції ЗМП здійснювали за
допомогою мікротеслометра Г-79. Частота МП складала 8 Гц,
індукція 25 мкТл. Вибір частоти магнітного поля був пов’язаний
з її екологічною значущістю. Вектор індукції МП був
паралельним вектору геомагнітного поля, імпульси були
прямокутної форми та різної полярності. Експозиція зразків у
ЗМП тривала 1, 2, 4 та 24 години при кімнатній температурі,
після чого реєстрували флуоресцентні спектрі альбуміну при
збудженні на довжинах хвиль, які відповідають максимумам
поглинання фенілаланіну (λ=255 нм), тирозину (λ=278 нм) і
триптофану (λ=288 нм). Всі флуоресцентні дослідження
проводили на спектрофлуоріметрі «ЛОМО» (флуоресцентний
монохроматор МДР-23 з шириною щілини 2.2 мм і точністю її
налаштування 0.01 мм; світлосильний монохроматор МДР-12 з
шириною щілини 4.0 мм і точністю її налаштування 0.01 мм;
рефракційна решітка 200-500 нм з 1200 штрихів на 1 мм; крок
сканування 0.5 нм)
Встановлено, що на всіх довжинах хвиль збуджуючого
світла спектр власної флуоресценції альбуміну мав максимум
на довжині хвилі 238-240 нм, що свідчить про перенос енергії
збудження з фенілаланінових та тирозинових залишків на
єдиний існуючий у поліпептидному ланцюгу альбуміну залишок
триптофану. Власна флуоресценція фенілаланіну і тирозину
практично не виявляється на фоні інтенсивної флуоресценції
триптофану (рис. 1).
Ефекти зміни флуоресцентних спектрів сироваткового
альбуміну, які отримані для різних експозицій ЗМП, досить
неоднозначні. Отже, після 1-ї години впливу МП відбувається
підвищення інтенсивності флуоресценції при її збудженні на
довжині хвилі поглинання фенілаланіну (255 нм) приблизно на
10 % у порівнянні з контролем (рис. 1, А). Після 2-ї години
інкубації у МП подібний ефект є відсутнім (рис. 1, Б), після 4-ї
години – відбувається зниження інтенсивності флуоресценції
лише на 2 % (рис. 1, В), а через 24 години – знов ефект
відсутній (рис. 1, Г). Що стосується інтенсивності
флуоресценції при її збудженні на довжині хвилі поглинання
тирозину (278 нм), то після 1-ї години вона підвищується на 3.5
% (рис. 1, А), після 2-ї і 4-ї – знижується на 7 % (рис. 1, Б, В), а
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після 24-ї – знижуєте лише на 3 % (рис. 1, Г). Інтенсивність
флуоресценції при її збудженні на довжині хвилі поглинання
триптофану (278 нм) змінюється під впливом ЗМП теж доволі
складно: після 1-ї години спостерігається її зниження на 8 %
(рис. 1, А), після 2-ї і 4-ї – підвищення на 5 % (рис. 1, Б, В), а
після 24-ї – знов зниження на 6% (рис. 1, Г).
Аналіз отриманих результатів впливу МП ННЧ показує
помітну схожість перебудови структури макромолекули білку,
яка відбуваються після 2-ї і 4-ї години інкубації, про що
свідчать однакові за направленістю та величиною змін у
спектрах флуоресценції при збудженні на довжинах хвиль
поглинання усіх ароматичних залишків підчас вказаних
експозицій у ЗМП (рис. 1, Б, В). Цей факт можна розглядати як
свідоцтво того, що к двом годинам впливу МП у системі
«водна фаза-біополімер» встановлюється відносна рівновага, і
у цьому квазі-рівноважному стані система перебуває деякий
час, а потім переходить до іншого стану, що відбивається у
вигляді подальших змін спектрів флуоресценції після добової
експозиції у ЗМП.
Таким чином, результати досліджень показують динамічні
зміни спектрів власної флуоресценції сироваткового альбуміну
під дією ЗМП ННЧ, що є свідченням коливальної природи
перебудов структури біомакромолекули, які були індуковані
дією фізичного фактору. Результати досліджень також
пояснюють яким чином протилежні за напрямом ефекти при
усередненні результатів по всім часовим експозиціям можуть
помилково показати відсутність впливу ЗМП. У подальших
дослідженнях планується з’ясувати частотну залежність
впливу МП ННЧ на флуоресцентні властивості сироваткового
альбуміну.
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Рис. 1. Часова залежність змін спектрів власної
флуоресценції 0.1%-их розчинів сироваткового альбуміну під
впливом ЗМП частотою 8 Гц (А – через 1годину, Б – через 2
години, В – через 4 години і Г – через 24 години). К255, К278, К288
– спектри флуоресценції білку при збудженні на довжині хвилі
λ=255 нм, λ=278 нм, λ=288 нм відповідно; МП255, МП278, МП288
спектри флуоресценції білку, який знаходився під впливом
ЗМП при збудженні на довжині хвилі λ=255 нм, λ=278 нм,
λ=288 нм відповідно.
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effects on the cells of the immune system: the role on calcium
signaling // FBSEB J. – 1992. – V. 6. – P. 3177–3185.
М. Чаплінська, О. Білоусов, О. В. Жук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інфікованість цитоплазматичними ендосимбіонтами
Mantis religiosa
Богомол звичайний Mantis religiosa (Linnaeus,1758;
Dyctioptera: Mantidae) є типовим представником фауни
України, поширеним скрізь, крім деяких західних областей. Цей
вид є хижаком-засадником, полюбляє відкриті степові ділянки,
а також ділянки, що чергуються з лісом. Полює на
представників
наступних
рядів:
Homoptera,
Diptera,
Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, Neuroptera,а також іноді
нападає на павуків (Arachnida) та представників свого ряду.
Так, на півдні України звичайний богомол полює на Ameles
heldreichei (B. Jak, 1823) та Iris polystictica (Fischer-Waldheim,
1833). Крім того, богомолам притаманний канібалізм. Місцями
щільність особин виду може досягати неабиякого значення (23 дорослі особини на 1 кв.м, щільність предімаго – значно
вища). Личинки богомола є здобиччю для павуків та птахів.
Таким чином, M. religiosa є консументом другого порядку, і
відіграє дуже важливу роль у підтриманні екологічних зв`язків
в біогеоценозах. Досліджуваний вид є хазяїном для паразитів з
рядів Diptera, Hymenoptera. Отже, зважаючи на поширеність
цього виду в природних біоценозах і велику кількість трофічних
зв’язків з іншими видами безхребетних, M. religiosa є
важливим компонентом степових екосистем. Зважаючи на це,
вивчення впливу ендосимбіонтів на біологічні процеси, що
відбуваються як в межах популяцій, так і на рівні окремих
особин цього виду, є загальнозначущим.
Три самки M. religiosa були перевірені на наявність
ендосимбіонтів.
Матеріалом слугували представники канівської популяції
(лесові узвищщя в околицях м. Канева, 2 особини) та імаго з

78

популяції в околицях м. Миколаєва (1 особина). Представники
канівської популяції походили з однієї оотеки. Оскільки самиці
на момент проведення досліду втратили здатність
розмножуватись у зв’язку зі своїм віком, природні популяції
втрат не понесли.
ДНК виділяли з використанням QIAamp DNA Micro Kit
(“Qiagen”). Наявність Wolbachia sp., Cardinium sp. та
Spiroplasma sp. в препаратах ДНК виявляли методом ПЛР з
використанням праймерів, специфічних до певних фрагментів.
Для Wolbachia sp. праймери були специфічні до фрагменту
довжиною 438 п.о. 16s rDNA (5′-CAT ACC TAT TCG AAG GGA
TAG-3′, 5′-AGC TTC GAG TGA AAC CAA TTC-3′); для Cardinium
sp. – до фрагменту довжиною 393 п.о. 16s rDNA (5′-TAC TGT
AAG AAT AAG CAC CGG C-3′, 5′-GTG GAT CAC TTA ACG CTT
TCG-3′); для Spiroplasma sp. – до фрагменту довжиною 421
п.о.16s rDNA (5′-GCT TAA CTC CAG TTC GCC-3′, 5′-CCT GTC
TCA ATG TTA ACC TC-3′).
У всіх трьох імаго M. religiosa було встановлено наявність
внутрішньоклітинного прокаріотичного симбіонта Wolbachia
sp. В той же час, присутність Cardinium sp., Spiroplasma sp. у
досліджених зразках не було встановлено. Як свідчать
літературні дані, це перша спроба дослідити наявність
ендосимбіонтів у представників цієї родини, хоча у
представників ряду Dyctioptera наявність Wolbachia sp.
продемонстровано. Отже, представники M. religiosa України (а
саме канівської та миколаївської популяцій) характеризуються
наявністю Wolbachia sp. Рівень інфікованості популяцій
Wolbachia sp. та встановлення фенотипових ефектів, які вона
викликає у досліджуваного виду, потребує подальших
досліджень.
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Фізіолого-біохімічні особливості свіжоізольованих і
колекційних штамів
Бактеріальний рак томату завдає значної шкоди
овочівництву як в усьому світі, так і в Україні. Викликає це
захворювання
грампозитивна
бактерія
Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis (Cmm). Для успішної
боротьби зі захворюванням та попередження епіфітотій
важливою є своєчасна діагностика та ідентифікація збудника.
Одним із надійних класичних методів ідентифікації бактерій є
вивчення їх фізіолого-біохімічних властивостей. Оскільки існує
загроза появи нових високоагресивних форм зі зміненими
характеристиками, то необхідно проводити моніторинг з їх
виявлення.
Мета роботи. Дати характеристику фізіолого-біохімічних
властивостей
колекційних
і
свіжоізольованих
штамів
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених в
Україні, у порівнянні зі штамами з інших регіонів світу.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були 9
свіжоізольованих штамів Cmm та 11 штамів із колекції
фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології
НАНУ. Фізіолого-біохімічні властивості бактерій вивчали
загальноприйнятими методами [2]. Кластерний аналіз
проведено за допомогою програми SPSS.
Результати та їх обговорення. Значна більшість штамів
Cmm, виділених в Україні, використовують манозу (95 %)
глюкозу (85 %), та цитрат натрію (90 %), а також розріджують
желатин (95 %). За даними [1] лише 6 % штамів Cmm,
виділених з інших регіонів світу, ферментують манозу з
утворенням кислоти, а цитратазу мають 75 % штамів. Всі
досліджені штами викликають зсідання молока з утворенням
характерного жовтого кільця. 70 % “українських” штамів Cmm
здатні ферментувати галактозу з утворенням кислоти, 55 % –
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освітлювати лакмусове молоко. Серед “іноземних” штамів
галактозу використовують лише 6 %. Арабінозу ферментують
40 % наших штамів і тільки 12 % штамів з інших країн [1].
Лактозу і мальтозу використовують з виділенням кислоти 25 і
20 % штамів з України. Серед штамів Cmm з інших регіонів
світу мальтозу ферментують лише 6 %. Тільки один
“український” штам використовує рафінозу з утворенням
кислоти, тоді як жоден “іноземний” штам Cmm згідно [1] її не
ферментує. Для штамів Cmm, виділених в Україні,
характерним є те, що вони не утворюють індол та H2S, не
редукують нітратів, не ферментують з утворенням кислоти
сахарозу, меліцитозу, дульцитол, сорбітол і манітол. Разом з
тим, за даними [1], 19 і 6 % штамів Cmm з інших регіонів світу
здатні використовувати меліцитозу та сахарозу відповідно
Досліджені штами Cmm, виділені з різних органів уражених
рослин томату в різних областях України впродовж 1953–2006
рр., за ступенем спорідненості за їх фізіолого-біохімічними
властивостями були згруповані у 6 кластерів. До складу
першого кластера увійшли три свіжоізольовані з теплиці Києва
та шість колекційних штамів, виділені в Київській і Черкаській
областях в 2006 та 1953-56 рр. відповідно. Другий кластер
сформували один свіжоізольований (2004 р) та три колекційні
штами, також з Київської і Черкаської областей (1954-69 рр). У
третьому кластері об’єдналися два свіжоізольовані штами з
різних тепличних господарств Києва та один колекційний
штам. До складу четвертого кластеру увійшли один
свіжоізольований штам з Харківської обл. та колекційний штам
з Черкаської обл. П’ятий кластер сформований одним
свіжоізольованим штамом з Харківської обл. Шостий кластер
представлений окремим свіжоізольованим штамом з Херсону.
Штами Cmm, які входять до чотирьох найчисельніших
кластерів, були виділені з різних уражених органів томату –
стебла, кореня, плодів, листя.
Висновки. Штами C. michiganensis subsp. michiganensis,
виділені в Україні, порівняно з такими, з інших регіонів світу
використовують більш широкий спектр вуглеводів.
Не
встановлено
залежності
фізіолого-біохімічних
властивостей штамів від органу рослини-живителя, місця
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виділення та тривалістю зберігання штаму в колекції на
штучних живильних середовищах.
1. Kämpfer P., Seiler H., Dott W. Numerical classification of
coryneform bacteria and related taxa // J. Gen. Appl. Microbiol. –
1993. – 39, N 2. – P. 135–214. 2. Klement Z., Rudolf K., Sands
D.C. Methods in phytobacteriology.- Budapest: Akademiai Kiado,
1990 .- 568 p.
Володимир Чернишенко, Д. Корольова
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
bio.cherv@gmail.com
Отримання препарату екамуліну – активатора
протромбіну з отрути
Еchis multisquamatus та його характеристика
Визначення рівню та функціонального стану протромбіну в
плазмі крові є важливою діагностичною ознакою і може
свідчити про дисбаланс в системі гемостазу. Для контролю за
рівнем протромбіну застосовують тест з використанням
препарату тромбопластину. В даному тесті активація
протромбіну здійснюється опосередковано через цілу низку
факторів системи зсідання, які в свою чергу активуються в
присутності екзогенного тромбопластину, що може мати вплив
на результати тесту. Відомо також, що тест чутливий до
присутності у плазмі гепарину [1, 85-97].
Проведені нами дослідження показали також подовження
часу зсідання плазми крові в тесті тромбопластиновий час за
деяких патологій, пов’язаних з накопиченням інгібіторів
факторів зсідання та появою у плазмі крові функціонально
неактивних форм протромбіну, що не активуються під дією
тромбопластину [3, 18-22].
Важливим є пошук діагностичних підходів, які б дозволили
точно визначати рівень протромбіну та його функціональний
стан, і не були б залежні від інших компонентів системи
гемостазу. Одним із таких підходів є використання
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нефізіологічних активаторів протромбіну, зокрема ферментів
зміїних отрут [2, 22-32].
У клінічній практиці для визначення рівню протромбіну
використовують екарин – фермент-активатор з отрути Echis
carinatus. Виділяють його з цільної отрути за допомогою
йонообмінної хроматографії з наступною гель-фільтрацією [5,
603-609].
Аналогом екарину є екамулін – фермент, який виділяють із
отрути E. multisquamatus [4, 75-79]. Нами було підібрано умови
для одностадійного отримання фракції екамуліну з цільної
отрути за допомогою йонообмінної хроматографії на DEAEsepharose.
Порівняння здатності тромбопластину та екамуліну
активувати функціонально неактивні форми протромбіну
показало, що отриманий нами препарат здатен активувати як
протромбін, так і його функціонально неактивні форми. Отже,
він є придатним для діагностики стану системи зсідання крові
при дефіциті вітамін К-залежних білків та лікуванні
антикоагулянтами непрямої дії. Висока чутливість до гепарину
діагностичного тесту з використанням отриманого нами
препарату дає змогу рекомендувати його для перевірки
толерантності плазми крові до гепарину.
Аналіз фракцій отрути показав, що цільна отрута окрім
екамуліну містить інші активатори протромбіну, активатор
фактору Х, протеїну С та білки-фібриногенолітики.
Дослідження цих функціонально-активних складових є
перспективним щодо розробки на їх основі діагностичних
тестів.
Отже, в ході роботи розроблено умови отримання фракції
екамуліну
– активатора
протромбіну
з отрути
E.
multisquamatus. Показано, що отримана фракція екамуліну не
діє на специфічний хромогенний субстрат тромбіну, здатна
активувати протромбін та його функціонально неактивні
форми, тест з її використанням виявляє високу чутливість до
гепарину і може знайти застосування в лабораторній
діагностиці.
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Рівень кортизолу в крові щурів до та після стресу на
фоні дії меланіну
Хоча на сьогодні розроблені і широко використовуються для
лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої
кишки досить ефективні фармакологічні засоби, арсенал
засобів для профілактики розвитку та рецидивів виразкової
хвороби обмежений. Зважаючи на те, що стрес, який постійно
супроводжує людину в сучасному суспільстві, є пусковою
ланкою механізму патогенезу виразкової хвороби, зусилля
багатьох вчених направлені на дослідження механізму дії
стресу на гастро-дуоденальну слизову та розробку засобів
профілактики дії стресу на неї. Аналіз сучасної літератури та
наші попередні дані дозволяють стверджувати, що можливими
перспективними засобами профілактики стресових уражень
слизової оболонки шлунка (СОШ) і дванадцятипалої кишки
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будуть речовини природного на походження на основі
поліфенольних сполук. До таких речовин належить меланін.
В зв'язку з цим метою нашої роботи було дослідити рівень
кортизолу в крові щурів до і після стресу на фоні дії меланіну.
Дослідження проведені на білих статевозрілих щурахсамцях лінії Вестар. Тварин утримували у спеціалізованому
віварію з підтримкою необхідних параметрів мікроклімату, з
використанням збалансованого раціону харчування.
Постановка загальним етичним принципам експериментів
на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом
України з біоетики (вересень 2001 року). Тварини були
розділені на 3 групи по 6 в кожній. За добу до початку
експерименту всі щури були позбавлені їжі та мали вільний
доступ до води. I група слугувала інтактним контролем. Забір
крові у них робили через 24 години голодування. Щури II та III
груп були піддані дії "соціального" стресу (імобілізаційний
стрес в модифікації Гройсмана і Каревіної). Для цього щурів
розміщували в металевих перфорованих патронах з скляним
вікном в донній частині, де знаходиться голова щура. Патрони
з щурами розміщували в колонії вільноживучих щурів, в яких
створені умови для їх природнього існування. Перед початком
дії стресу щурам II групи перорально вводили 0,9 мл
фізіологічного розчину. Щурам III групи перорально вводили
меланін в дозі 5 мг/кг, розчинений в 0,9 мл фізіологічного
розчину. Через 24 години щурів виймали з патронів, піддавали
евтаназії і відбирали кров для визначення рівня кортизолу.
Діставали шлунок, розрізали його по малій кривизні, вивертали
слизовою назовні, ретельно промиваючи фосфатним буфером
PBS при температурі 4°С.
Меланін (ЧП „ЧАГА”), який ми використали в дослідженнях,
є продуктом життєдіяльності чорних дріжджів Nadsoniella nigra
штам Х-1, висіяних з вертикальних скель о.Галіндез
(Українська Антарктична станція академік Вернадський).
Концентрацію кортизолу в сироватці крові інтактних і
піддослідних тварин визначали методом твердо-фазного
імуноферментного аналізу. Порівняння вибірок проводили за
допомогою
t-критерію Стьюдента.
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Встановлено, що у щурів контрольної групи в СОШ не
виявлено уражень. Після дії 24-х годинного стресу в СОШ
щурів утворювались виразки, ерозії та масивні крововиливи.
Введення меланіну щурам перед початком нанесення стресу
повністю усувало утворення виразок, кількість ерозій в одному
шлунку зменшувалось на 78,3%, кількість масивних
крововиливів – на 67,9%. В контрольній групі щурів
концентрація кортизолу у сироватці крові складала 20,46+0,58
нмоль/л. Після 24-х годинного стресу концентрація кортизолу
зростала і складала 105,89+2,65 нмоль/л, що було на 417,5% у
порівнянні з контролем. У щурів III групи концентрація
кортизолу у сироватці крові після закінчення дії 24-х годинного
стресу складала 67,66+3,25 нмоль/л, що було на 230,7%
більше, ніж в контролі, але в 1,81 раза менше, ніж у щурів II
групи.
Таким чином, зменшений під дією меланіну, але не
відновлений до контрольних величин, рівень кортизолу в крові
є важливим фактором, що забезпечує захист СОШ від
стресових уражень.
Марія Шевченко, І. Парнікоза
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Популяції рідкісних видів рослин на Позняківських
луках м. Києва
Останніми роками забудова м. Києва активно захоплює
ділянки, де досі існують добре збережені природні комплекси.
Зазвичай при цьому не проводиться попереднього детального
дослідження території, що призводить до втрати локалітетів
рідкісних видів. Метою нашої роботи було обстежити заплавні
луки на південь від вул. Колекторної масиву Осокорки, що
наразі швидко розбудовується.
На вказаній території знайдено популяції таких цікавих в
созологічному відношенні видів,
як
Salvinia
natans L.
(охороняється
Червоною
книгою
України,
Червоним
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списком водних макрофітів України та Конвенцією про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в
Європі), латаття біле Nymphaea alba L. (охороняється
Рішенням Київради №219/940 від 29.06.2000р. та Червоним
списком водних макрофітів України), півники сибірські Iris
sibirica L. та тирлич звичайний Gentiana pneumonanthe L.
(охороняються тим самим Рішенням Київради). Угруповання S.
natans та N. alba занесені до Зеленої книги України
Рис. 1. Схема місцезростань виявлених популяцій на
Позняківських луках
[1,2,4]. Місцезростання усіх вказаних видів знаходяться
зовсім недалеко від полігону прогресуючого гідронамиву.
S. natans є більш звичайною та зростає в низці озер,
утворюючи під кінець літа на поверхні води суцільний килим;
N. alba – рідкісніша і виявлена лише в одному озері (Рис., а).
Значну цінність становить спільне місцезростання G.
pneumonanthe та I. sibirica, що вивчалася впродовж 2005-06
років (Рис., б). Геоботанічний опис: лука вздовж протоки, що
затоплюється навесні. Ґрунти піщані та супіщані. Підріст, П.П.
– 3%: Pinus sylvestris L. + (бали за Браун-Бланке), Salix
alba L. +, Betula pendula Roth. +, Populus alba L. +, Salix
cinerea L. +; П.П. травостою 98%: Agrostis stolonifera L. 4,
Agrostis gigantea Roth. 1, Centaurium sp. +, Iris sibirica +, Juncus
conglomeratus L. +, Carex colchica J. Gay 1, Carex panicea L.+,
Veronica spicata L. +, Tanacetum vulgare L. 1, Ranunculus
polyanthemos L. 1,
Plantago
lanceolata L. 1,
Gentiana
pneumonanthe +, Potentilla erecta (L.) Raeusch. +, Sagina
procumbens L. +,
Juncus
articulatus L. +,
Achillea
submillefolium Klok. et Krytzka 1, Centaurea jacea L. +, Galium
boreale L. +, Vicia sepium L. +, Eupatorium cannabinum L. +,
Carum carvi L. +, Filipendula denudata (J. et Presl) Fritsch +,
Mentha
arvensis L. +,
Lathyrus
pratensis L. +,
Trifolium
repens L. +,
Hieracium
umbellatum L. 1,
Matricaria
perforata Mérat +, Leontodon autumnalis L. +. Цікаво, що
найбільша відома в заплаві околиць м. Києва популяція G.
pneumonanthe острова Великий також зростала в угрупованні
Agrostis gigantea [3].
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Більшість особин G. pneumonanthe квітували і плодоносили;
I. sibirica представлений поодинокими g екземплярами, що
плодоносили.
Враховуючи наявність популяцій низки рідкісних видів,
Позняківські луки мають бути збережені від забудови шляхом
оголошення цієї території ландшафтним заказником місцевого
значення. Дослідження необхідно продовжити, адже наявні
усні повідомлення про присутність тут представників
Orchidaceae.
1. Дубына Д. М. и др. Макрофиты – индикаторы изменений
природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 66-67. 2.
Парнікоза І. Ю. та ін. Раритетна флора (Охорона, вивчення,
реінтродукція силами студентських екологічних організацій). –
К.: НЕЦУ,
2006.
–
С. 23.
http://www.necu.org.ua/branches/ybnecu/mvpublik/?page=flora2.
3. Цуканова Г. О. Созологічна характеристика рослинного світу
островів Дніпра та прилеглої частини заплави в межах м.
Києва // Укр. бот. журн., 2003. – Т. 60, №4. – С. 397–403. 4.
Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Укр. енцикл.,
1996. – 670 с.
Євген Шпак, Л. Сківка, Ю. Швець, В.К. Позур
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Реакція лімфоїдних органів кролів при різних режимах
імунізації BCG
Імунізація BCG на сьогоднішній день є основним методом
профілактики
туберкульозу.
Однак,
згідно
численних
літературних даних[1, 174; 3, 7468; 5, 1505] цей методичний
підхід не забезпечує формування ефективного протективного
імунітету, а, отже, і надійного захисту від інфекції.
Відомо, що характер формування імунної відповіді залежить
від способу введення імуногену[2, 98; 4, 48].
Метою даної роботи було порівняльне дослідження реакції
органів імунної системи кролів різних порід при різних режимах
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імунізації BCG. Дослідження проводили на кролях породи
Білий Велетень і Сірий Велетень.
Було апробовано чотири режими імунізації, які відрізнялись
способом введення імуногену: досудинне; досудинне в
поєднанні з інтраназальним; підшкірне та підшкірне в
поєднанні з внутрішньом’язевим.
Реакцію лімфоїдних органів оцінювали за клітинністю
кісткового мозку, масою пахових лімфовузлів, селезінок та
тимусів, а також відносним вмістом лімфоїдних клітин в цих
структурах.
Більш
виразні позитивні зміни
цитоморфологічних
показників органів імунної системи при різних режимах
імунізації BCG спостерігались у кролів породи Білий Велетень.
При цьому в попередніх дослідженнях нами було показано, що
загальний рівень антитілоутворення і титр специфічних до
BCG антитіл мав вищі показники у кролів породи Сірий
Велетень. Такі дані можуть свідчити про те, що кролі дослідних
порід мають генетично детерміновані відмінності у характері
імунної відповіді на BCG. У кролів породи Білий Велетень
реакція імунної системи носить інтегральний характер і
орієнтована на інтенсивне залучення Т-клітинної ланки і більш
помірну активацію антитілогенезу, про що свідчили значна
тимомегалія у тварин цієї породи при всіх апробованих
режимах імунізації і підвищений, в порівнянні з контролем
відносний вміст тимічних лейкоцитів. Тоді як у кролів породи
Сірий Велетень спостерігалась більш виразна стимуляція
гуморальної
ланки
імунітету.
Підтвердженням
такого
припущення слугували більш високі показники відносного
вмісту дендритних клітин в селезінках цих тварин (в порівнянні
з Білими Велетенями), а також зменшення клітинності
кісткового мозку, яке може бути результатом активації Вклітинного дозрівання і міграції.
Серед всіх апробованих режимів імунізації найбільш
результативним, на нашу думку, є ті режими, які базуються на
комбінованому введенні імуногену (досудинне+інтраназальне
та підшкірне+внутрішньом’язеве), оскільки у тварин обох порід,
яким застосували ці методичні підходи, спостерігалось
максимальне збільшення маси досліджених органів імунної
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системи при одночасному збільшенні в них відносного вмісту
лімфоїдних клітин.
1. Власенко В.В. Микробиология туберкулеза в фокусе
проблем современности: Винница, «Гипанис», 1999 – 244с. 2.
Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология – М.: Мир
2000. 3. Giuliani A., Prete S.P., Graziani G., Aquino A., Balduzzi
A., Sugita M., Brenner M.B., Iona E., Fattorini L., Orefici G.,
Porcelli S.A., Bonmassar E. Influence of Mycobacterium bovis
Bacillus Calmette Guerin on In Vitro Induction of CD1 Molecules in
Human Adherent Mononuclear Cells // Infection and Immunity,
2001, V 69, N 12, pp. 7468-7470. 4. Jenewai CA., Travers P.,
Walport M., Shlomchik M. Immunology: the immune system in
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Леся Юсько.1, Г. Снігур 2, О. Афоніна 2
Н. Козіко 3, В. Поліщук 2
1
Закарпатський територіальний центр карантину рослин
(м.Ужгород)
2
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
3
Державна інспекція з карантину рослин по Закарпатській
області (м. Ужгород)
Поширення вірусу шарки слив в Закарпатській області
Вірус шарки (віспи) слив (ВШС) вважають найбільш
шкодочинним вірусом кісточкових плодових культур в усьому
світі, оскільки втрати врожаю можуть сягати 30-40 %, а в
окремі роки на чутливих сортах – 70-90 %.
Протягом 2004-2006 років нами були проведені обстеження
насаджень кісточкових культур в різних агрокліматичних зонах
Закарпатської області на наявність вірусу шарки слив. З метою
порівняння фітосанітарного стану насаджень кісточкових
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культур в низовинній, передгірній та гірській агрокліматичних
зонах здійснювали візуальну діагностику хвороби за
симптомами типовими для ВШС. На листкових пластинках
найбільш чіткі симптоми спостерігались через 3-4 тижні після
цвітіння у вигляді розмитих прижилкових плям або кілець по
всій поверхні листкової пластинки, що мали світло-зелене або
жовто-зелене забарвлення. В результаті обстеження
симптоми вірусного ураження виявлено на деревах в 11
районах з 13 досліджених, крім Міжгірського та Воловецького
районів, що належать до гірської агрокліматичної зони.
Найвищий відсоток уражених дерев відмічено у Іршавському
районі – передгір‘я та Мукачівському і Ужгородському районах
– низовинна агрокліматична зона.
Ідентифікацію
вірусу
проводили
за
допомогою
імуноферментного аналізу з використанням комерційної тестсистеми до вірусу шарки слив („LOEWE”, Німеччина). Показано
нерівномірне розповсюдження даного вірусу у всіх обстежених
районах, найчастіше ВШС ідентифікувався в Хустському та
Іршавському районах – передгір‘я, що збігається з
результатами візуального обстеження.
Біологічне тестування виявленого вірусу проводили на
різних
рослинах-індикаторах,
зокрема
на
Nicotiana
benthamiana, N. glutinosa, N. clevelandii, Pisum sativum та інші.
На основі експериментальної роботи створена карта
розповсюдження вірусу шарки слив на кісточкових культурах в
Закарпатській області.
Ольга Янєва
Інститут мікробіології і вірусології
yandol@ukr.net
Штами Pseudomonas aeruginosa, мультирезистентні до
іонів важких металів
Інтенсивний розвиток промисловості в XX сторіччі призвів
до підвищеного надходження до навколишнього середовища
багатьох полютантів, в тому числі і важких металів [4]. Відомо,
що мікроорганізми мають ряд механізмів захисту від токсичної
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дії важких металів (бар’єр проникності, активний транспорт
іонів металів з клітини, внутрішньоклітинна і зовнішньо
клітинна секвестрація, ензиматичне відновлення іонів металів)
[2].Здатність металстійких бактерій зв’язувати і знешкоджувати
важкі метали застосовують в біоремедіаційних процесах, а
саме в очистці навколишнього середовища від полютантів [3].
Досліди в області взаємодії між мікроорганізмами та іонами
важких металів привертають в останній час все більшу увагу
вчених.
В попередніх дослідах нами було відібрано 3 штами
бактерій, мультирезистентних до іонів міді, кадмію і ванадію
[1]. За фенотиповими ознаками ці штами були віднесені до
виду Pseudomonas aeruginosa. Метою цієї роботи було
визначення характеру стійкості даних штамів до іонів міді,
кадмію і ванадію, а саме вплив іонів металів на продукцію
екзополімеру мультирезистентними штамами Pseudomonas
aeruginosa і здатність цих штамів до акумуляції іонів міді і
кадмію.
Продукцію екзополімеру визначали шляхом осаджування
етанолом. Здатність мультирезистентних штамів Pseudomonas
aeruginosa до акумуляції іонів міді і кадмію перевіряли
методом атомно-адсорбційної спектрометрії. Для визначення
ефлюксу іонів металів з клітин біомасу бактерій інкубували в
розчині з металом 1 годину та переносили в розчин, що не
містив металу на такий самий час. Визначали вміст металу в
клітинах до та після інкубації в розчині без металу методом
атомно-адсорбційної спектрометрії.
Одним з можливих механізмів стійкості бактерій до важких
металів є зв’язування іонів металів зовнішньоклітинними
біополімерами [2]. При дослідженні впливу іонів міді, кадмію і
ванадію
на
продукування
екзополімерів
штамами
Pseudomonas aeruginosa показано, що іони ванадію значно
пригнічували продукцію екзополімеру в усіх 3 штамах. Іони
кадмію стимулювали продукцію екзополімеру у штамів А03
(0,79 г екзополімеру/г сухої біомаси порівняно з 0,44 г/г в
контролі) і С25а (0,52 г екзополімеру/г сухої біомаси порівняно
з 0,25 г/г в контролі), в той час як у штаму А17 спостерігали
зниження продукції екзополімеру (Рис.1). Слід зазначити, що в
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концентрація екзополімеру, г/г біомаси

присутності іонів міді продукування екзополімеру штамом С25а
підвищувалося більш ніж в 4 рази порівняно з контролем.
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Рис. 1. Вплив іонів ванадію, міді і кадмію на продукцію
екзополімеру мультирезистентними штамами
Pseudomonas
aeruginosa:
К-контроль
(клітини,
що
культивували в середовищі без металу), Cu – в присутності
іонів міді, Cd – в присутності іонів кадмію, V – в присутності
іонів ванадію.
Одним з найпоширеніших механізмів стійкості бактерій до
металів є механізм ефлюксу, що представляє транспорт іону
металу всередину клітини з наступним вивільненням його
назовні через транспортні мембранні канали [5]. Первинна
акумуляція металу в клітині є необхідним етапом в процесі
ефлюксу
металу.
Була
перевірена
здатність
мультирезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa до
акумуляції іонів міді і кадмію шляхом атомно-адсорбційної
спектрометрії (Рис. 2). Нами було показано, що всі досліджені
штами характеризувалися схожим рівнем акумуляції іонів
кадмію, в той час як високий вміст іонів міді ми спостерігали
лише в клітинах штаму А17.
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Рис. 2. Акумуляція іонів міді і кадмію мультирезистентними
штамами Pseudomonas aeruginosa.
В наступному експерименті досліджували вивільнення
(ефлюкс) іонів металів з клітин бактерій. Було показано значне
зниження вмісту металу в клітинах після інкубації в розчині без
металу, що слугує підтвердженням вивільнення іонів металу з
клітин.
Отже, отримані дані свідчать про те, що в механізмі
стійкості вивчених штамів до іонів важких металів значну роль
відіграє система ефлюксу, а в деяких випадках і підвищений
синтез екзополісахариду.
1. Янєва О.Д, Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С. Індукція
стійкості до іонів міді і кадмію мультирезистентних штамів роду
Pseudomonas // Доповіді НАНУ (подана до друку). – 2007. 2.
Bruins M.R., Kapil S., Oehme F.W. Microbial resistance to metals
in the environment // Ecotoxicol. Environ. Safety. – 2000. – 45, №
2. – P. 198-207. 3. Gadd M.G. Bioremedial potential of microbial
mechanisms of metal mobilization and immobilization // Curr.
Opinion Biotechnol. – 2000. - 11, № 3. – P. 271-279. 4. Heavy
metals in waste // Final report European Commission DG ENV.E3
Project ENV.E3/ETU/2000/058. – 2002. - 86 p. 5. Nies H.D.
Efflux-mediated heavy metal resistance in prokaryotes // FEMS
Microbiol.Rev. – 2003. – 27, № 2-3. -P: 313-339.
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ВІЙСЬКОВА СПРАВА
Олег Домбровський
Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко
Ефективность индивидуальной криминальной
ответственности за нарушение норм международного
гуманитарного права
Если вести себя по отношению к противнику как нас этому
учили и дать ему возможность хотя бы от части сохранить
чувство собственного достоинства то противник может
признать поражение, не потеряв его. Если не дать ему
возможности проиграть войну с достоинством, то она будет
продолжаться вечно, противник будет знать что нужно
сражаться до конца ведь в любом случае ему грозит смерть.
Но если позволить противнику жить, не ущемив его
достоинство, то он согласится на такое поражение, в этом и
заключается смысл права вооруженных конфликтов.
Война не игра, и не всегда заканчивается миром. Мы
надеемся на мир, но исследователи как-то подщитали, что в
истории
человечества,
в
истории
записанной
и
задокументированой перерыв между войной никогда не
превышал больше чем восемь лет, я бы поостерегся говорить,
что война ведёт к миру.
И
опять
таки
мы
сталкиваемся
с
проблемой
ответственности каждого человека за то, что он делает. В
“деле Крупа” американский военный трибунал в Нюрнберге
заявил: “Законы и обычаи войны связывают физических лиц
не меньшей мерой, чем официальных лиц с числа
правительства и военный персонал”[1, 627]. Необходимо
также отметить, что существует мысль о том, что физическое
лицо
не
может
быть
субъектом
международного
преступления. Такие взгляды обоснованы на противоречие
международной правосубъективности индивида. Ю. Колосов
считает, что криминальная ответственность физических лиц
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за преступления международного характера есть одним из
проявлений политической ответственности государства,
которая теряет юрисдикцию по отношению к своим гражданам
[2, 26].
Принцип индивидуальной криминальной ответственности
физических лиц нашло свое отображение также и в уставе
международного трибунала по бывшей Югославии (ст.7) и
Международного криминального трибунала по Руанде (ст.6), а
также в Римском Уставе международного криминального суда.
Так, согласно ч. 1 ст. 25 Римского Устава определено
юрисдикцию Суда касательно физических лиц независимо от
того, есть ли они представителями государственной власти,
либо частными лицами.
Утверждая
принцип
индивидуальной
криминальной
ответственности, Международный военный трибунал в
Нюрнберге заявил: “… Нарушение международного права
порождает индивидуальную ответственность. Именно люди, а
не
абстрактные
организации,
делают
преступления,
пресечение которых как санкция международного права” [3,
268-269]. Подтверждением этому может стать дело
Олендорфа (Einsatzgruppen trial), касательно которой
американский военный трибунал в Нюрнберге высказался так:
“Нации могут действовать только через индивидуумов, и года
Германия подписала, ратифицировала и обнародовала
Гаагские и Женевские конвенции, она связала каждого из
своих подданных обязательством придерживаться их…
Ответчики предстали перед судом не как представители
побеждённой нации, а как личности, которые обвиняются в
преступлении” [4, 331].
Общие ст. ст. 49, 50, 129, 146 Женевских конвенций
провозглашают, что каждая Высокая Договаривающаяся
Сторона обязана разыскивать лиц, обвинённых в том, что они
совершили либо приказали совершить то или иное из
перечисленных серьезных преступлений.
По мнению некоторых авторов [5, 151], установление
криминальной ответственности виновных физических лиц
согласно с международным правом, часто в разрез
национальному праву государства-правонарушителя, есть
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ограничением суверенитета (физические лица практически
исключаются
из
под
юрисдикции
государстваправонарушителя).
Поддерживая эту позицию, другие авторы считают, что
индивидуальная криминальная ответственность физических
лиц имеет два аспекта: с одной стороны, это – форма
политической ответственности государства, которая исходит с
ограничения суверенитета, а с другой стороны –
индивидуальная криминальная ответственность конкретных
физических лиц, которая исходит с норм международного
права [6, 151].
В Женевских конвенциях на государство налагается четкое
обязательство разработать систему уголовных наказаний для
лиц, виновных в серьезных нарушениях МГП. К примеру,
обвиняемые в военных преступлениях, совершенные во время
Второй мировой войны на территории Украины были
осуждены в Австралии. Не смотря на то, что в соответствии с
Женевскими конвенциями страны обязаны разыскивать и
предавать суду своей страны лиц, подозреваемых в
совершении или приказавших совершить преступления,
независимо от национальности подозреваемых, мировое
сообщество решило, что приведение в исполнение норм МГП
не
должно
быть
индивидуальной
ответственностью
государства, а лиц – которые это совершили. Гаагская и
Женевская конвенции регламентирующие отношение к
военнопленным и гражданским лицам очень важны. И всетаки, в бою человек ведет себя, опираясь на свой опыт, а не
на инструкции. И это не просто листок бумаги, нет. Законы,
действующие в военное время, не содержат нравственных
норм. Конечно же отдаются регламентирующие приказы, в
которых написано, что разрешено, а что запрещено. Но
нравственные ориентиры и ценности, определяющие
содержание этих приказов это нравственные нормы и
ценности самого общества.
Надо изучать уроки истории и учитывать опыт прошлого.
Мне не хотелось бы вспоминать о каком либо дни из прожитой
жизни с сожалением. Мы должны внимательно изучать свою
историю и стараться усваивать уроки, которые она нам
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преподносит с тем, чтобы не повторять раннее совершенных
ошибок.
1. 30 June 1948, AD, 1948, p. 627. 2. Колосов Ю.М.
Ответственность государств. – С. 26.3. Международное право.
– М., 1996. – С. 268-269. 4. Process, doc. Off, vol. 1, p. 331. 5.
Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными
преступниками: Сб. матер. – М., 1957. – С. 151. 6. Рыбаков
Ю.М.
Вооруженная агрессия
– тягчайшее
военное
преступление. – М., 1980. – С. 151.

Олексадр Джус
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
“Воєнна ідеологія” держави – як складова національної
безпеки. Проблеми та перспективи становлення.
У ЗМІ часто піднімаються питання державної ідеології, яка,
як вважають одні автори, повинна стати основою виховання та
морально-психологічної підготовки військовослужбовців так як
на даний момент вона взагалі відсутня, то її необхідно негайно
створити, концентровано викласти в “особливому документі”.
Інші автори, навпаки, взагалі намагаються уникати термін
“ідеологія”, навіть коли розглядають духовний аспект
військового життя.
Між тим загальна та воєнна ідеологія всіх великих держав, а
також більшості інших держав кардинально змінилась, й у
відповідності з нею будується внутрішня та зовнішня політика,
яка істотно впливає на зміст життя людства [1]. Так, нова
ідеологія США, розрахована на все ХХІ ст., наочно проявилась
у війнах в Югославії, Афганістані, Іраку.
Хоча саме поняття та зміст “воєнної ідеології”
сформувалися ще на початку ХХ ст., Україна за радянських
часів не мала можливості розвивати власну воєнну ідеологію,
оскільки вона була замінена на більш просте за змістом
поняття – ідеологія КПРС та воєнні аспекти безпеки держави.

98

Після радикальних змін у житті України із середини 90-х років
словосполучення “воєнна ідеологія” конституювалось як
загальнонаукове, як таке що відноситься до ідеологічної
конструкції держави. І хоча у статті 15 Конституції України
говориться про те, що “суспільне життя в Україні ґрунтується
на
засадах
політичної,
економічної
та
ідеологічної
багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися
державою як обов’язковою” [2, 6], це не зовсім значить, що в
Україні повинна бути відсутня ідеологія державобудування.
Зафіксоване положення в Основному законі нашого життя
стосується ідеологічних доктрин різних політичних партій, а не
розбудови української державності. Це різні речі. Хоча нерідко
це і плутається. Тому дуже важливо, щоб і “воєнна ідеологія”,
як складова державотворення формувалася нероздільно з
державницькою.
Стосовно
змісту
державної
воєнної
ідеології.
Її
найважливіші положення знаходять своє відображення у
Конституції, доктринах, концепціях та програмах, рішеннях,
закликах, лозунгах, що витікають від вищої влади, виступах
головних посадових осіб держави. Більш широко та детально
вона відображається та реалізовується у військовоспеціальних нормативних документах держави: сукупності
законів по різним аспектам воєнної безпеки, військовій присязі,
військових статутах та настановах, програмах та планах
воєнно-політичної просвіти громадян та воєнно-політичного
навчання військовослужбовців.
Зазначені атрибути воєнної ідеології в Україні в принципі
притаманні, але, схоже, конституційне відхрещування від
визнання державою обов’язкової ідеології змушує не звертати
на неї увагу. У процесі пошуку національної ідеї нам необхідно
взяти в якості ідеології кращі ідеї побудови державності
передових
країн
світу,
прав
та
свобод
людини,
загальнолюдські цінності, патріотизм, православну віру
(зважаючи також на фактор свободи вибору віросповідання
громадян) й ін.
Виходячи з тих воєнно-політичних умов, в яких опинилась
Україна її воєнна ідеологія, на мою думку, повинна бути
виваженою та пристрасною. Вимога Статуту ООН не
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допускати пропаганди ворожнечі та ненависті у міждержавних
відносинах не виключає використання можливості поняття
“ворог”, коли держава піддається агресії та вимушена зі
зброєю в руках відстоювати свою свободу та незалежність (ст.
51 Статуту ООН). Інакше кажучи, “образ ворога” може стати
реальністю.
Особлива гострота питання про воєнну ідеологію для
України на даний час пов’язана перед усе з настанням нової
епохи, кардинальними змінами зовнішньої ситуації та основ
внутрішнього життя, збільшення воєнних загроз та небезпеки,
в тому числі внутрішніх, різким падінням обороноздатності на
фоні нарощування воєнної могутності інших держав,
продовження революції у військовій справі.
Справжня
національна
воєнна
ідеологія
повинна
відображати довгострокові та глибокі (базові) національні
інтереси при проведенні військових справ, не змінюватися у
своїй основі в залежності від внутрішньополітичних
трансформацій, не давати права недалеким політикам ломати
воєнну та національну безпеку держави, “різати” тіло держави
як їм забажається.
Отже, воєнна ідеологія України повинна виходити із таких
загальнонаціональних цінностей як:
збереження географічного поля життєдіяльності народу
який вже склався;
збереження кордонів та недопущення їх демаркації;
збереження стратегічних рубежів;
збереження економічних та політичних зон впливу;
збереження міцних Збройних Сил;
створення реальних умов для переходу ЗC України на
контрактну основу.
Президент України, посадові особи Кабінету міністрів
України, Верховна Рада України повинні створити спеціальну
державну програму воєнно-політичної просвіти українських
громадян
та
воєнно-політичної
підготовки
військовослужбовців, щоб сформувати у них правильні
погляди на проблеми війни та миру, оборони, побудови
збройних сил, військовий обов’язок.
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Ідеологія та політика покликані об’єднати в єдину силу
владу, армію та народ, забезпечити нерухому монолітність
цієї головної тріади, без якої неможливий успіх, як у війні так і
у мирних справах.
Таким чином, проблеми формування воєнної ідеології як
складової національної безпеки заслуговують вагомої уваги,
глибоких системних досліджень, оскільки без їх усвідомлення
неможливо ефективно вирішувати проблеми безпеки держави,
побудови та удосконалення Збройних Сил України.
1. Картер Э.Б., Перри У. Дж. Превентивная оборона. Новая
стратегия безопасности США. М., 2003; Хомский. Новый
военный гуманизм. Уроки Косова. М., 2002; Политика США в
меняющемся мире. М., 2004. 2. Конституція України:
Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996
року. – К.: ВЕЛЕС, 2003. – С. 6. – 64 с.

Кузьменко Максим
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
viknuvnt@rambler.ru
Соціальна депривація та її вплив на підготовку офіцерів
Збройних Сил України
Молоді люди приходять до війська у юному віці, коли їх
особистість знаходиться на шляху становлення, розвитку,
жадібно засвоюючи все новий і новий досвід. Це люди, що
виросли у різних сім’ях, по-різному виховані, з неповторною
комбінацією рис та ознак. Тому на командирів, педагогів,
покладений обов’язок виховувати та навчати особовий склад,
враховуючи індивідуальні особливості особистості та
соціального середовища.
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Ще Адлер у своїй індивідуальній психології чітко зазначав, що
основне в людині не його природні інстинкти, а суспільне
почуття, яке він називав «почуттям суспільності». Це почуття є
вродженим, але має бути соціально розвиненим. Він визначав
основним прагнення до переважання. Але через дефект у
розвитку тілесних органів людина починає переживати почуття
власної неповноцінності, воно може також виникнути в
дитинстві через несприятливі соціальні умови Людина
розглядається, як „суб`єкт суспільних відносин”; вона не
просто складова частина суспільства, а є суспільно активною і
лише як суб’єкт діяльності стає особистістю.
Перед вступом до військового інституту, курсанти (студенти)
навчалися у школі чи військовому ліцеї, ліцеї з посиленою
фізичною підготовкою потрапляють потрапляють у нове
середовище. Сама зміна умов навчання, проживання, поява
нових товаришів – може привести до гострого переживання
ситуації і навіть стресу. Тому виникає необхідність в адаптації
до нових умов, налагодження знайомств, пристосуванні до
специфіки
військового
навчання.
Для
ефективного
становлення у новому середовищі людина повинна володіти
певними уміннями, бути комунікативною, вміти адаптуватися у
новому середовищі. Але не усім притаманна легкість адаптації
в новому середовищі.
Теорія відчуження Е. Фромма зазначає, що людини страждає
від тягаря свободи. У своїй книзі „Втеча від свободи” автор
зазначив, що людина не хоче бути „вільною”, вона хоче мати
певні відношення, вступати в певне спілкування з людьми, а
оточуючий світ не надає їй такої можливості, і в результаті
люди самотні. Таким чином умови оточуючого світу чи мотиви
особистості обмежують або зовсім позбавляють людину того
чи іншого об`єкту, прагнення, потреби. Виникає явище, що
називається депривація.
Термін «депривація» (від англ. deprivation) означає
позбавлення, втрату, обмеження. В англійському тлумачному
словнику «депривація визначається як «відчуження чи
усунення від необхідного чи бажаного об’єкту ».
Д. Гевирц визначив сутність депривації як нестачу контакту між
соціально бажананими реакціями
та підкріплюючими
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стимулами. Д. Брунер вважав, що депривація вражає перш за
все «більш високий» вид «когнітивного» учіння. Депривованим
дітям не вистачає умов для розвитку ефективних засобів
мислення, для розв’язання проблем і для дійсного контакту з
середовищем: не розвиваються «моделі середовища» і
«стратегія дій». Під поняттям «моделі середовища» Брунер
розумів мисленнєві схеми, за допомогою яких індивід зберігає
випадки регулярності, що повторюються в даному середовищі
(вірогідність між явищами, відмінність явищ суттєвих від
другорядних). В якості «стратегій дій» він розумів правила,
необхідні для ефективного (з готовністю) прийняття рішення і
для спрямованої поведінки. Якщо такого досвіду не існує, то
при зіткненням з новими завданнями у людини немає
ефективних засобів для переносу попереднього досвіду на
нові ситуації.
Дослідження О. Г. Бріма розкривають залежність між
деривацією та дефектами в научінні соціальним ролям, що
обумовлене відсутністю певного потрібного особистісного
досвіду в області соціальних взаємодій. Наслідки депривації
видні у неповні або недостатній соціалізації: депривована
дитина погано підготовлена до виконання цілого ряду
соціальних ролей, які будуть від нього очікуватися. Соціальна
депривація проявляються в порушенні адаптаційних процесів,
комунікації, підвищеному рівні тривожності, підозрілості,
постійному стані напруги, очікуванні небезпеки. Чітко
простежується тенденція до перетворення стійких емоційних
проявів в небажані якості особистості: гніву – в подразливість,
переживання - в тривожність, трусость, невдоволеність – в
скептицизм.
На ранніх етапах життя порушення взаємодії проводить до
поведінкових та емоціональних проблем, проблеми уваги,
труднощів контактів з однолітками та емоційного розвитку. В
ряді досліджень
відмічається значущість особистості
дорослого в процесі взаємодії. Враховуючи це, у вихованців
військових ліцеїв (які покидають домівку після дев’ятого , а то й
сьомого класу ) специфічного значення набуває особистість
офіцера-командира. Разом з тим у підлітковому віці авторитет
батьків (в нашому випадку офіцера) в меншій мірі впливає на
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особистість, ніж коло оточуючих його однолітків (перехідний
період).
Під час інтрагрупової взаємодії в умовах військового
середовища, можуть виникати конфліктні ситуації, що носять
деструктивний характер. Виникає негативне соціальне явище,
як поява аутсайдерів так званих „вигнанців”, особистісна
взаємодія яких з іншими членами навчальної групи або
відсутня зовсім, або не є ефективною, навіть нестатутні
взаємини. Людина не отримує емоційного відклику, або
спілкування носить вимушений характер.
Але окремі особистості, які добре володіють собою, свідомо
йдуть на добровільну ізоляцію від соціального середовища,
якщо провідні групові ціннісні орієнтації не співпадають з
особистісними. Вони, як правило, мають більш високий рівень
розвитку, а взаємодія носить „споживацький” характер.
Тому ґрунтовне дослідження соціальної депривації в
курсантському та студентському середовищі дозволить більш
чітко зрозуміти проблему та розробити низку заходів для
зменшення чи усунення негативного її впливу та підвищення
ефективності соціально-психологічної допомоги
військовослужбовцям та тим, хто навчається.
Сергій Якимець
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Подвійність інформаційних технологій у політиці
міжнародної безпеки
На рубежі ХХ-ХХІ століть надзвичайно швидкого розвитку
набули інформаційні технології у політиці міжнародної
безпеки. Все більше і більше вони стають одним із основних
інструментаріїв
міжнародних
комунікацій.
Інформаційні
технології займають особливе місце в ієрархії технологій, тому
що вони несуть інтелектуальний зміст і відображають
уявлення про процеси перетворення інформації. За своєю
природою, як зазначив у своїх працях видатний кібернетик
Норберт Вінер, інформація – ні матерія, ні енергія. Тому
інформаційні технології – це технології, пов’язані з основними
технологічними операціями інформаційного процесу, а саме:
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прийняття інформації, її запам’ятовуванням, обробкою та
видачею.
Останнім часом тема інформаційних технологій стала дуже
популярною і привертає до себе увагу на всіх рівнях. Перш за
все це обумовлено тим, що знання про інформацію є засобом,
який у змозі підвищити нашу міць та зменшити міць ворога,
протистояти, а також захистити наші цінності, нашу
інформацію. Інформаційні технології дають можливість
підкорити волю противника, примусити його керівництво
відмовитись від ворожих дій, передати владу іншому лідеру
або групі людей. Тобто, інформаційна війна, основною
складовою якої є інформаційні технології, спроможна
допомогти "відібрати ореол обранців небес" у ворожих лідерів.
Сучасні війни, які базуються на інформаційних технологіях,
ведуться перш за все в інформаційній сфері, яка випереджає і
безперервно супроводжує так званий “прямий контакт”
протиборчих сторін. Спецслужби ведуть свої війни
безпосередньо в Інтернеті. Як повідомлялося, для боротьби з
потенціальним супротивником в експортне мережене
обладнання США встановлюються чіпи з логічними вірусами,
які можуть бути активізовані в потрібний момент. Для боротьби
з певними людьми є комп’ютерні програми обнулення
банківських рахунків. І мабуть, багато що є ще, про що ми й не
знаємо та можемо лише здогадуватись .
Внаслідок такого бурхливого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій виникла проблема подвійності
інформаційних технологій у політиці міжнародної безпеки.
Вона полягає з одного боку в тому, що існує офіційна політика
міжнародної безпеки, яка декларується офіційними органами і
організаціями держав і їх союзів. З іншого боку, державою чи
блоком держав може здійснюватись і впроваджуватись
латентна (скритна) політика по відношенню до іншої країни.
Інформаційні
технології
такого
типу
є
найбільш
утаємниченими, і можуть стати відомі широкій громадськості
через десятки, а то і сотні років.
В сучасних умовах все більше і більше розповсюдження
знаходять інформаційні технології і інформація взагалі, які є
різновидом інформаційної зброї. За результативністю вони
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прирівнюється до зброї масового ураження. Застосування їх
можливе як у воєнний, так і у мирний час, що може бути
засобом ураження інформаційних комп'ютерних систем
(цілеспрямовано змінювати (знищувати, спотворювати),
копіювати, блокувати інформацію, долати системи захисту,
обмежувати допуск законних користувачів, здійснювати
дезінформацію,
порушувати
функціонування
носіїв
інформації, дезорганізовувати роботу технічних засобів
комп'ютерних систем та інформаційно-обчислювальних
мереж) та людей (їхньої психіки). Слід постійно пам’ятати про
захист національних інформаційних ресурсів і збереження
конфіденційності інформаційного обміну по світових відкритих
мережах. Цілком ймовірно, що на цьому ґрунті можуть
виникати політичні й економічні конфронтації держав, нові
кризи в міжнародних відносинах.
Сьогодення, тільки після подолання усіх проблем
подвійності інформаційних технологій, буде в змозі створити
стабільну, єдину систему міжнародної безпеки, яка буде
містити в собі єдиний інформаційний простір і
функціонуватиме із застосування новітніх інформаційних
технологій.
Віталій Скрибець
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Геостратегічний статус України
Україна як молода незалежна держава має усвідомити себе
в геополітичному контексті і в контексті розвитку світової
цивілізації, визначити свої геополітичні інтереси з урахуванням
складної системи інтересів різних країн та сучасного розкладу
сил — економічних, політичних, військових, духовних.
Особливо це стосується близького оточення України.
Розташування України в Південно-Східній частині Європи, в
місці перетину трьох величезних геополітичних масивів —
Євроатлантичного, Євразійського та Ісламського, створює
унікальний цивілізаційний простір. У цьому можна бачити певні
переваги, але й величезні проблеми. Як би то не було, таке
розташування є визначальним для долі Української держави.
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Україна існує в певному просторово-часовому вимірі, обидві
складові якого взаємопереплетені. Власне, на них спирається
те, що можна назвати життєвим простором , або — у часовій
схемі — простором життя [1, 3-10]. Ці поняття є ключовими
для розуміння і визначення національних інтересів країни,
оскільки йдеться про життєвий шлях нашої держави, її
історичне минуле і сподівання на майбутнє, про власну
самоідентифікацію та геополітичне самовизначення.
Часові
характеристики
визначають
інтенсивність
і
тривалість дії тих або інших сил у певному напрямі.
Хроносфера побудована навколо певного суб'єкта, тобто
Української держави з її минулим, сучасним і майбутнім. Якщо
суб'єкт відсутній або не активний, не здатний розуміти й
реалізовувати свої життєві інтереси, він перетворюється на
об'єкт дії зовнішніх геополітичних та хронополітичних сил, які
мають власні інтереси.
У хроносфері визначальним і домінуючим може бути лише
теперішній час — час активних дій сучасного покоління.
Минуле має значення у міру своєї причетності до теперішніх
рішень і дій, а майбутнє — в міру здійсненності певної
хроностратегії життя [2, 70]. Найбільш важливі і глибокі
рішення та дії країни-суб'єкта повинні спиратися і на
максимальну часову перспективу - як щодо минулого, так і
щодо майбутнього.
Хроносфера країни є ціннісно акцентованою залежно від
домінуючої у той або інший період парадигми існування. Наш
час ми визнаємо як трансформаційний, перехідний, коли
йдеться про боротьбу різних доленосних суспільно-політичних
векторів (хроностратегій), згідно з якими визначається
майбутнє.
Просторові характеристики визначають як внутрішню
структуру побудови держави, так і її місце в оточенні інших
країн. Внутрішній простір складений як конфігурація регіональ
них субструктур у їх взаємодії з центром. Зовнішній
геополітичний простір побудований як взаємодія інтенцій
країни-суб'єкта щодо реалізації власних інтересів і
можливостей,
інтересів
та
інтенцій
інших
суб'єктів
міжнародного життя. Геополітичний простір є також ціннісно
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акцентованим. Він визначений згідно з загальною системою
орієнтацій країни в світі і пов'язаний з домінуючою на цей час
життєвою хроностратегією країни.
Визначення національних інтересів України і активізація її
зусиль у зовнішньополітичному вимірі відбувається на трьох
рівнях: глобальному, регіональному і локальному.
На глобальному рівні можливості України є вкрай
обмеженими, враховуючи значне зниження її економічного і
військового потенціалу, та те, що вона позбавилася ядерної
зброї. Внаслідок глобального геостратегічного програшу
Україна на цьому рівні є об'єктом тиску з боку глобальних
силових потуг - США та міжнародних фінансових структур, РФ,
яка зберігає статус глобальної військово-стратегічної потуги,
Європейської спільноти та інших.
Глобальні сили мають певні інтереси в Україні, які можуть
бути реалізовані в спектрі можливостей між ситуацією "країна суб'єкт" та ситуацією "країна - об'єкт". Зниження статусу
України як суб'єкта зменшує її можливості опору, зовнішній
тиск зростає. І навпаки, підвищення спроможності України як
суб'єкта надає більше можливостей для її економічного і
політичного утвердження в геополітичному просторі.
В ситуації геостратегічної ізоляції, що склалася нині,
Україна може зберігати свій геополітичний статус суб'єкта,
якщо балансуватиме на глобальному рівні між інтересами
світових потуг, в очікуванні сприятливішої для себе ситуації.
Україна неодмінно програватиме як суб'єкт, коли глобальні
потуги порозуміються поміж собою в українському питанні.
Жорстока дійсність полягає в тому, що коли країна падає в
прірву, це часто не зачіпає інтереси інших, але коли вона
прагне зробити хоч малий крок щодо підвищення власного
статусу суб'єкта, неодмінно посилюється зовнішній тиск. Ми
можемо це бачити на прикладі ситуації навколо будівництва
іранської АЕС, танкового контракту з Пакистаном, контракту з
південнокорейською
фірмою
ДЕУ
в
галузі
автомобілебудування тощо.
Вихід, з нашої точки зору, можливий насамперед шляхом
структурної модернізації економічного потенціалу України і
масштабної цілеспрямованої експансії в Південно-Східному
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напрямку. В ситуації балансування можливі і такі кроки, як
політика інтегрування в Європейські структури, посилення
стратегічного співробітництва з США, розвиток рівноправного
партнерства з РФ. У субрегіональному вимірі (в просторі
найближчого оточення) за Україною залишається статус
великої регіональної держави із значним потенціалом, що
надає їй шанс для активної політики щодо реалізації власних
інтересів. Україна, як спадкоємиця частини інтересів, цілей і
проблем колишнього СРСР у Центральній і Південно-Східній
Європі, в Чорноморському регіоні, має відігравати тут значну
роль в організації нової системи порядку. Для неї життєво
важливим є розв'язання конфліктних ситуацій на Балканах, у
Придністров'ї, в Кавказькому регіоні, формування моделей
рівноправного партнерства з Польщею, Туреччиною, Росією як
потужними регіональними лідерами в цій частині світу [3].
Однак Україна і тут частково здає позиції. Втрата контролю
над Чорноморським флотом (який має суто регіональне, а не
стратегічне значення), втрата ринків на Балканах через
тривале закриття Дунайської транспортної мережі, труднощі з
розбудовою Кавказького транспортно-енергетичного коридору,
Одеського нафтотерміналу тощо — все це знижує можливості
регіонального лідерства України.
Якщо Україна й надалі програватиме у своєму
субрегіональному статусі, тобто і на цьому рівні стане
переважно об'єктом тиску з боку інших регіональних сил, то це
означатиме ситуацію регіональної стратегічної ізоляції. Тобто
вона зможе діяти тільки на локальному рівні, виявляти
активність у стосунках з тими або іншими окремими
державами, здобуваючи незначні переваги, але втрачаючи
геостратегічну перспективу.
1. Государственные , национальные и классовые интересы
во внешней политике и международных отношениях // МЭМО.1989.- № 2.-С.70. 2. Концепція (основи державної політики)
національної безпеки України. (Схвалена Верховною Радою
України 16 січня 1997 р.) // Національна безпека України 19941996 рр.- К.: НІСД.- 1997.- 185 с.
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Владимир Опанасенк
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Выполнение международного гуманитарного права:
от правовых норм к действию
В международном гуманитарном праве (МГП), именуемом
также правом войны, содержатся тщательно и подробно
разработанные нормы, направленные на ограничение
последствий вооруженного конфликта. В частности, оно
защищает лиц, которые не участвуют или прекратили
участвовать в военных действиях, и ограничивает методы и
средства ведения войны. Гуманитарное право представляет
собой свод норм и правил. К его главным договорам
присоединились практически все страны мира. Однако
присоединение к договорам – это лишь первый шаг.
Требуются также условия для претворения гуманитарного
права в жизнь, для применения содержащихся в нем норм на
практике.
Что такое выполнение?
Выполнение включает меры по обеспечению строгого
соблюдения всех норм МГП. Но обеспечивать применение
этих норм следует не только тогда, кода войны уже началась.
Существуют меры, которые должны приниматься за
пределами зон конфликта, в мирное время, точно так же как и
во время войны. Эти меры призваны обеспечить:
ознакомление с нормами МГП всего населения, включая
гражданских лиц и военнослужащих;
наличие соответствующих структур, административных
мероприятий и персонала, необходимых для применения
гуманитарного права;
предотвращение нарушений гуманитарного права и, в
случае необходимости, наказание а их совершение.
Принятие таких мер исключительно важно для обеспечения
эффективного применения международного гуманитарного
права.
Кто должен заниматься выполнением?
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Разработка и осуществление мер по выполнению
гуманитарного права являются обязанностью каждого
государства. Для принятия этих мер могут
быть задействованы одно или несколько министерств,
законодательные и судебные органы, вооруженные силы и
другие государственные учреждения. Определенную роль
могут также сыграть профессиональные объединения,
учебные заведения, добровольные общества и национальные
общества Красного Креста и Красного Полумесяца.
Кроме того, для предотвращения нарушений норм МГП
необходимо принимать меры на международном уровне. С
этой целью была создана Международная комиссия по
установлению
фактов,
услугами
которой
могут
воспользоваться все государства. Были также учреждены
трибуналы в связи с нарушениями МГП в Руанде и бывшей
Югославии. Наконец, был создан Международный уголовный
суд. Однако главную ответственность за обеспечение
эффективного выполнения международного гуманитарного
права продолжают нести сами государства, которые должны
принимать соответствующие меры в первую очередь на
национальном уровне.
Что необходимо предпринять?
Международное гуманитарное право, в частности,
Женевские Конвенции 1949г., Дополнительные протоколы к
ним 1977г., а также Гаагская конвенция о защите культурных
ценностей 1954г., определяет целый ряд мер, которые
должны приниматься в целях обеспечения его выполнения.
основными мерами являются:
1) подготовка переводов текстов Конвенций и Протоколов
на национальные языки;
2) как можно более широкое распространение текстов
Конвенций и Протоколов и ознакомление с ними как
военнослужащих, так и всего населения в целом;
3) пресечение любых нарушений Конвенций и Протоколов
и , в частности, ввод в действие уголовного законодательства,
необходимого для наказания за военные преступления;
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4) обеспечение мер по опознаванию, определению
местонахождения и защите лиц и объектов, находящихся под
покровительством Конвенций и Протоколов;
5) предотвращение неправомерного использования эмблем
красного креста и красного полумесяца, а также других
эмблем и знаков, защита которых предусматривается
Конвенциями и Протоколами;
6) обеспечение во время вооруженных конфликтов
основных судебных гарантий;
7) набор и подготовка персонала, специализирующегося в
области
МГП,
включая
юридических
советников
в
вооруженных силах;
8) создание и/или регулирование деятельности:
a.
национальных обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца;
b.
организаций гражданской обороны;
c.
национальных информационных бюро;
9) размещение военных объектов, разработка и
применение оружия, а также методов и средств ведения
войны с учетом требования МГП;
10) создание в случае необходимости санитарных зон,
нейтрализованных
зон,
зон
безопасности
и
демилитаризованных зон.
Одни из этих мер требуют принятия соответствующих
законов и нормативных актов, другие предполагают
разработку и осуществление учебных программ, набор и/или
обучение персонала, подготовку удостоверений личности и
других документов и материалов, создание специальных
структур
и
подразделений,
планирование
и
ввод
соответствующих административных процедур.
Все эти меры представляют огромную важность для
обеспечения эффективного выполнения гуманитарного права.
Как добиться осуществления этих мер?
Ключом к обеспечению эффективного выполнения МГП
является
тщательное
планирование
и
регулярные
консультации. Во многих странах учреждены национальные
комиссии по вопросам выполнения МГП или другие
соответствующие органы, в работе которых принимают
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участие различные министерства, национальные организации,
профессиональные объединения и другие учреждения,
выполняющие определенные функции и имеющие опыт
работы в этой области. Такие органы являются, как правило,
эффективным и чрезвычайно ценным средством содействия
выполнению МГП на внутригосударственном уровне. В
некоторых странах помощь в выполнении МГП могут также
оказывать национальные общества Красного Креста и
Красного Полумесяца.
Международный Комитет Красного Креста располагает
Консультативной службой по международному гуманитарному
праву, которая готова консультировать правительства по
вопросам выполнения МГП на внутригосударственном уровне
и предоставлять в их распоряжение соответствующую
документацию. Связаться с этой службой можно через
ближайшую делегацию МККК.
Андрій Мельник
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Значення розвідки на сучасному етапі
Аналіз війн та локальних конфліктів другої половини ХХ –
початку ХХІ сторіччя висвітлює загальну тенденцію постійного
зростання впливу ефективності функціонування системи
воєнної розвідки на кінцевий результат бойових дій.
Це підтверджується результатами арабо - ізраїльської
війни 1967 року, коли Ізраїль, маючи в декілька разів менше
сил та засобів, ніж у арабських країн, але добре організувавши
і своєчасно провівши розвідку (використовуючи данні космічної
та агентурної розвідки США) на протязі першого дня війни
майже повністю знищив військово-повітряні сили арабських
країн і завдяки цьому виграв війну всього за шість днів.
У ході війни в зоні Перської затоки США, завдяки даним
космічної розвідки, своєчасно встановили зосередження
іракських військ на кордоні з Кувейтом і спрогнозували
можливість вторгнення. При підготовці до операції,
отримавши об’єктивну розвідувальну інформацію від
космічної, повітряної та
агентурної розвідки і
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проаналізувавши
її,
командування
БНС
обрало
раціональний варіант ведення кампанії. При підготовці до
третього етапу операції, проаналізувавши данні космічної,
повітряної, агентурної та спеціальної розвідки, а також
провівши розвідку боєм на декількох напрямках,
командування багатонаціональних сил вірно встановило
напрямок зосередження основних зусиль іракських військ
і визначило напрямок головного удару. Операція
“Союзницька сила” проти союзної республіки Югославії ,
а в її рамках безпрецедентна за своїми масштабами
повітряно-розвідувальна операція „Око орла”, показала
не тільки те, що розвідка в сучасних війнах відіграє
надзвичайно
важливу
роль,
як
вид
бойового
забезпечення, а і те що вона, не маючи бойового
потенціалу, суттєво вплинула на зменшення бойового
потенціалу Югославії не тільки шляхом надання
розвідувальної інформації, а і безпосередньо шляхом
ураження об’єктів противника, що підтвердило створення
і застосування нового класу зброї – розвідувальноударних бойових систем (РУБС).
Значення розвідки у боротьбі з тероризмом на сучасному
етапі ми бачили в ході контртерористичної операції збройних
сил США та їх союзників у Афганістані „Непохитна свобода”.
До початку операції використовувалися данні агентурної
розвідки як США, так і країн-учасниць контртерористичної
операції, а також широко використовувався досвід Радянської
Армії у війні 1979-1989 рр.
Особливі умови, в першу чергу - відсутність фронту і тилу,
діяльність у нейтральній та ворожій зоні вимагали від органів
розвідки високої готовності до дій на будь-яких напрямках,
саме тому розвідка використовувалась комплексно: агентурна,
спеціальна, військова, , радіо- та радіотехнічна.
Агентурна розвідка давала основну масу розвідувальної
інформації 75-80 %. Завдяки даним агентурної розвідки до
серпня 1980 року вдалося викрити усе угрупування
противника.
Спеціальна розвідка велася двома бригадами спеціального
призначення. В умовах Афганістану їх завдання заключалися у
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боротьбі з караванами противника, ліквідації складів зброї,
перевалочних баз і т .і.
Радіо- та радіотехнічна розвідка зосереджувала основні
зусилля на викритті випереджуючої інформації про дії
моджахедів а також, керівних органів противника у суміжних
країнах.
Повітряна
розвідка
велася
авіаційними
полками,
ескадрильями, ланками а також позаштатними екіпажами
частин усіх родів авіації, її інтенсивність складала 3-4 вильоти
на добу із достовірністю розвідувальної інформації близько
70%. Наряду з літаками та вертольотами використовувалися
безпілотні летальні апарати „Пчела – 1” та „ Стриж – 2”.
Враховуючи досвід Радянської Армії у війні в Афганістані,
США відмовились від застосування
крупних угруповань
сухопутних військ. Розвідувальна інформація добувалася
космічною, повітряною та агентурною розвідкою. За
допомогою супутникових систем данні передавалися від
засобів розвідки до центру обробки розвідувальної інформації,
розташованому на території США, а через декілька хвилин –
поверталася у зворотньому напрямку у вигляді цілевказівок
для засобів ураження ( авіації, крилатих ракет морського та
повітряного базування, груп спеціального призначення).
Великого значення набуває розвідка у боротьбі з
тероризмом. Так у США, які мають найбільш потужний
розвідувальний потенціал у світі, створюється нова
розвідувальна структура, яка буде забезпечувати внутрішню
безпеку держави.
Останнім прикладом результативних дій комплексного
застосування сил та засобів розвідки США являється приклад
затримання північно – корейського транспортного судна, яке
під виглядом перевезення цементу намагалося доставити до
Йемену оперативно-тактичні ракети „Скад”.
Отримавши данні від агентурної розвідки про можливість
проведення даної операції терористичними угрупованнями,
центральним розвідувальним управлінням разом з НАСА було
організовано постійне чергування розвідувальних супутників
над портами Північної Кореї. Встановивши факт завантаження
ракет на борт судна, було організовано спостереження за ним
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засобами космічної розвідки. При заході у територіальні води
Йемену, судно було затримано кораблями ВМС Іспанії, які
несли чергування у акваторії Індійського океану.
Таким чином, розвідка у збройній боротьбі змінює свій
статус, становлячись невід’ємним елементом і змістом будьякого удару, бою, бойовища, операції, а не видом їх
забезпечення.
Назар Горбатюк
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Економічне забезпечення локальних війн і збройних
конфліктів
Воєнно-економічна наука досліджує не тільки питання
економічного забезпечення великомасштабних, але і
локальних війн, що охоплюють обмежене число учасників і
визначений географічний район, а також район збройних
конфліктів, що є однієї з форм сутички з застосуванням
регулярних та іррегулярних формувань, що не переростають у
війну. Як підкреслюється у воєнній доктрині України, у
сучасних умовах, коли загроза світової війни не усунута, хоча і
значно знижена, головну небезпеку для стабільності і світу
мають локальні війни і збройні конфлікти.
Зовсім не далеко від периметру кордонів України нині
виникла свого роду дуга нестабільності, що охоплює практично
всі нові незалежні держави. Тільки за 1993-1994 р. у країнах
СНД і в їхніх межах зареєстровано 24 збройних конфлікти і 74
ситуації, близькі до них.
Між локальними війнами і збройними конфліктами немає
чітко виражених розходжень. Про це свідчить хоча б той факт,
що сама локальна війна багатьма фахівцями розцінюється як
військовий конфлікт середньої інтенсивності. Тому їхнє
економічне забезпечення характеризується загальними
закономірностями.
Насамперед прослідковується стійка тенденція зростання
матеріальних потреб війни. При цьому безупинно зростають
потреби в першу чергу в озброєнні і бойовій техніці. Питома
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вага витрат на їхнє виробництво підвищувалась від однієї
війни до іншої. Наприклад, у війнах часів Петра I із усієї суми
воєнних витрат на частку воєнної техніки припадає 10-12%.
Через 100 років, у 1812-1814 р., Росія, у період боротьби з
європейською коаліцією, витратила на воєнну техніку 14%
загальної суми воєнних витрат. Ще приблизно через 100 років,
у російсько-японську війну 1904-1905 рр., витрати на бойову
техніку склали майже 25% загальних воєнних витрат. Надалі
це зростання відбувалось ще швидше.
За розрахунками Уряду США, 1 млрд. дол. воєнних витрат
створює 76000 робочих місць. Однак якщо цю же суму
витратити на цивільні програми федерального уряду, то буде
створено в середньому понад 100000 робочих місць. Значно
більше місць буде створено, якщо ці засоби направити в
особливо трудомісткі види діяльності. На жаль, нам поки не
вдалося знайти аналогічні дані по Україні та інших країнах.
Більш того, не цілком ясна і методика, що застосовував уряд
США при розрахунках наведених цифр. Навіть якщо вважати
що заробітна плата складає 60% ВВП, то, поділивши воєнні
витрати на число робочих місць,
одержимо лише 7895
доларів на людину в рік.
Це обмаль. Мабуть, прийнята розрахункова схема враховує
стимулюючий вплив грошей, виплачених у воєнному секторі
економіки, на загальний платоспроможний попит. Зважаючи на
все, виходили з того, що "військові" гроші встигнуть за рік
прокрутиться 3,5 - 4 рази, а збільшення числа робочих місць
при цивільній орієнтації бюджетних витрат визначається
більшою часткою заробітної плати в цивільній продукції.
Досвід воєн минулого XX сторіччя показує, що нова сфера
діяльності людини перетворюється у сферу збройної боротьби
за наявності, як мінімум, трьох основних передумов: перша –
стан науки і техніки, економіки і соціальних умов забезпечує
створення і підготовку необхідних сил і засобів для всебічного
засвоєння нової сфери; друга – нова сфера забезпечує більш
ефективне вирішення існуючих і якісно нових завдань збройної
боротьби; третя – наявність достатньої кількості відповідних
сил і засобів для вирішення самостійних стратегічних завдань.
Всім цим вимогам досі відповідає лише наземна сфера. Тому
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сьогодні сферою збройної боротьби є суша, на якій базуються і
діють не тільки сухопутні і основна частина військовоповітряних сил, але і частина сил і засобів військово-морського
флоту, здатного проводити самостійні операції.
Але, очевидно, у ІІІ-му тисячолітті можливою сферою
збройної боротьби стане космос, а саме навколоземний
космічний простір, розгорнуті в ньому орбітальні, наземні
(намісячні) угруповання космічних сил і засобів, що мають
військово-політичне призначення і що дозволять вирішувати
стратегічні задачі у космосі та з космосу, а у взаємодії з
угруповуваннями в наземних сферах – завдання збройної
боротьби різного характеру.
Таким чином, проблема економічного забезпечення
локальних війн і збройних конфліктів не нова. Вона виникла
разом із появою цих специфічних форм збройної боротьби.
Слід також відзначити, що так звані "малі війни", що вели на
рубежі XIX-XX ст. великі держави проти народів колоній і
залежних країн, що борються за свою самостійність,
характеризувалися порівняно невеликими економічними
потребами. Ці потреби в основному задовольнялися за
рахунок поточного
воєнного
виробництва,
а
також
нагромаджених запасів і резервів. Фактично для цього не було
потрібно проведення спеціальних воєнно-економічних заходів.
Таким чином, методологічною основою вирішення
проблеми економічного забезпечення локальних війн і
збройних конфліктів є комплексний системний підхід до
аналізу потреб військ, що беруть у них участь, визначення
джерел, форм і способів їх задоволення.
Одна з основних умов її вирішення – погоджені зусилля на
всіх рівнях політичного і військового керівництва, координація
дій працівників оборонної промисловості, різних господарських
структур, командирів і начальників усіх ступенів.
Необхідність збереження високого науково-технічного рівня
воєнного виробництва, забезпечення мобілізаційних потреб
оборони вимагають застосування програмно-цільового методу
розвитку ОВТ, удосконалення системи управління НДДКР,
визначення пріоритетів та розробки ефективного механізму
втілення результатів наукових досліджень у виробництво.
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Володимир Скрипка
Київський національний университет імені Тараса Шевченко
Концепція інформаційної війни
Останнім часом виникла і продовжує розвиватися концепція
інформаційної війни як складова частина інформаційного
протиборства. Саме тому в останні роки серед військових та
урядових кіл багатьох країн, особливо високорозвинутих,
стала популярною концепція, яка відома під назвою
“інформаційна війна”. Ця концепція базується на
незаперечному факті, що інформація
та інформаційні
технології стають все більш значимими для національної
безпеки загалом і зокрема для військової сфери діяльності.
Ця концепція поступово стає провідною у воєнній науці.
Лідером на шляху до впровадження в практику сучасних
поглядів на важливість і можливості заходів
по
інформаційному протиборству, безперечно є США.
Історія ХХ сторіччя свідчить, що США виступали ініціатором
багатьох доктринальних змін в воєнній науці, які потім
визначали розвиток збройних сил провідних країн світу. Не
виключається, що концепція інформаційної війни, розроблена
воєнними теоретиками в США, стане в майбутньому одним з
генеральних напрямків розвитку воєнної справи. Тому
необхідно більш детально розглянути американську концепцію
інформаційної війни.
Згідно з цією концепцією, конфлікти все частіше
характеризуються, як боротьба за інформаційні ресурси. Всі
форми боротьби за контроль і володіння інформацією
розглядаються як одна боротьба, а способи і прийоми її
ведення інформаційної війни розглядаються як аспекти одного
цілого. Ті хто оволодіють ними будуть мати перевагу над тими,
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хто цього на зробить. Крім того, інформаційна війна сама по
собі поступово відсовує традиційні та звичайні форми війни на
другий план.
З поширенням блоку НАТО на Схід Україна, в силу її
геополітичного розташування, є об'єктом інтересів багатьох
розвинутих держав, що обумовлює велику вірогідність
втягування
її
в
інформаційну
війну.
Враховуючи
вищесказане, головною інформаційною загрозою національній
безпеці України слід вважати загрозу інформаційного впливу
іншої сторони на свідомість, підсвідомість, інформаційні
ресурси
та
інфосферу
машинно-технічних
систем,
нав'язування особистості, суспільству, державі бажаної (для
іншої сторони) системи цінностей, поглядів, інтересів, рішень у
життєво важливих сферах суспільної і державної діяльності,
керування їхньою поведінкою і розвитком у бажаному для
іншої сторони напрямі.
В центрі уваги серед першочергових об’єктів, яких
торкається дана концепція опинилися інформаційні органи та
система управління, до яких відноситься і система розвідки.
Актуальність цієї проблеми зростає ще й тому, що
потенційні можливості ведення інформаційних воєн ще не
зовсім досліджені, але вже сьогодні є зрозумілим і викликає
занепокоєння той факт, що інформаційні атаки та
використання інформаційної збої може привести до небачених
катастрофічних наслідків.
У відкритих публікаціях багатьох країн світу, особливо
Сполучених Штатів Америки та Росії, широко обговорюються
питання, пов’язані з інформаційною боротьбою,
інформаційним протиборством та інформаційною війною.
Поняття боротьби, більш загально відносно понять,
протиборства та війни і може характеризувати як стан
антогоністичного суперництва, так і чесного змагання.
Протиборство можна визначити як антогоністичний аспект
боротьби, що передбачає наявність противника та протидії,
внаслідок чого одна сторона досягає своїх цілей за рахунок
іншої в боротьбі за спільний ресурс. З цієї точки зору під
Інформаційним Протиборством слід розуміти дії, що
проводяться для досягнення інформаційної переваги
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способом впливу на інформацію противника, його
інформаційні процеси та інформаційні системи з одночасним
захистом власної інформації, інформаційних процесів та
інформаційних систем. Коли ІП набуває крайніх форм,
правомірно вживати термін ІВ. Війна виступає крайньою
формою протиборства.
Інформаційна війна зумовлена стрімким розвитком
інформаційних технологій, індустрії інформаційних ресурсів і
засобів інформаційного впливу та їх можливостей у разі
використання як інформаційної зброї для досягнення країнами
політичних, економічних та інших переваг на інформаційному
рівні, а також на тому, що вона є війною переважно в
“кіберпросторі” і має суто технічний характер. Сьогодні
поширюються спроби розкласти інформаційну війні на цілком
незалежні складові. Одні зводять її до проблем комп’ютерних
технологій, тобто до реалізації можливостей технічних засобів
передавання, оброблення та використання інформації, інші до
психологічної війни, тобто до використання засобів впливі на
людину. Наприклад операція “Буря в пустелі” наочно
продемонструвала, що комплексне та узгоджене використання
різнопланових методів інформаційного впливу: логічні бомби
(руйнування
інфосфери
машинно-технічних
систем),
дезінформування (введення в оману керівництва іракської
армії), пропаганда (психологічна підготовка військ об’єднаних
сил), інформаційний вплив на формування думки світової
громадськості (виставлення Іраку в очах світової громадськості
агресором).
На сьогоднішній день розвиток і уточнення поняття
боротьби з системами управління триває. Всі документи, що
видані військовим відомством США з проблем бойового
управління в тій чи іншій мірі неодмінно торкаються БСУ, як
основи для втілення національної стратегії інформаційної
боротьби на поле бою.
Виходячи з вище переліченого щодо організації протидії
інформаційним впливам в межах компетенції Міністерства
оборони України. Вважаємо, що зменшення впливу
інформаційної боротьби повинно відбуватись за наступними
напрямками:
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Розробка концептуальних, теоретичних, та методичних
засад ведення інформаційної боротьби в інтересах
вирішення задач воєнної та інформаційної безпеки України на
загальнодержавному рівні, включаючи її наступальні та
оборонні компоненти.
Для цього потрібно:
дослідити і визначити сутність інформаційної боротьби її
роль та місце в системі воєнної безпеки України в мирний час,
загрозливий і воєнний періоди;
встановити
співвідношення
понять "інформаційне
протиборство", "інформаційна війна" та "інформаційна
боротьба";
розробити теорію інформаційної боротьби, складовими якої
є закони, закономірності та принципи ведення ІБ;
створити правову базу для ведення ІБ, яка БСУ
передбачала розподілення обов'язків державних структур
відповідно до їх компетенції;
побудувати єдину координаційну структуру для розв’язання
завдань інформаційної безпеки як складової воєнної безпеки
України;
проводити підготовка фахівців з інформаційної безпеки.

122

ГЕОГРАФІЯ
Віра Андріянова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив заготівлі очерету на розвиток
причорноморського економічного району
На сьогодні проблема взаємодії природи і суспільства одна
з найактуальніших, адже досить часто природний фонд
приноситься в жертву сумнівним неприбутковим проектам і
досить часто нераціональне використання природного фонду
ставить під загрозу авторитет держави на міжнародній арені,
особливо коли мова йде про зони регулюємого заповідного
режиму
біосферного
заповідника
–
об’єкта
загальнодержавного підпорядкування, що має міжнародний
сертифікат ЮНЕСКО. Розглядаєтться Дунайський біосферний
заповідник та Стенцово-Жебріяновські плавні, інтерес до яких
в останній час значно посилився. По-перше, це зумовлено
всезростаючим розвитком туризму у цьому регіоні. По-друге,
ця територія входить до єврорегіону “Нижній Дунай”, згідно
чого передбачається активне входження до системи
загальноєвропейських транспортних комунікацій та програм
соціально-економічного й екологічного розвитку регіонів.
Нагальною постає проблема комплексного, узгодженого й
скоординованого на міжрегіональному та міждержавному рівні,
економічно ефективного й екологічно безпечного використання
природних умов і ресурсів. Саме тому формування та
становлення нової галузі може стати не лише альтернативою
існуючому індустріальному типу природокористування, але й
може вирішити низку проблем.
Новою галуззю для української економіки є заготівля
очерету, причому ця галузь вирізняється своєю сезонністю та
чітко експортною орієнтацією. Європейський ринок є головним
експортером
тростини
(для
України
важливими
торг.партнерами виступають Нідерланди та Німеччина),
причому тростину на європ.ринок поставляють різні країни
світу. Так експорт Китаю у 2005р. експорт склав 40 тис. снопів,
у 2006р.—900 тис. В той же час Кілійський р-н Одеської обл. у
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2005-06рр. експортував більше 1 млн снопів до країн Європи.
Україна є важливим партнером для європейського ринку,
загальний об’єм якого складає близько 10 млн снопів. На
відміну від Китаю, транспортні витрати нашої держави
порівняно знижені, а якщо брати до уваги розвиток річкового
та морського судноплавства в укр. Придунав’ї та
укр.Причорномор’ї і доволі ефективну роботу єврорегіонів, то
це, беззаперечно, справляє лише позитивний вплив на
розвиток нової галузі, яка при зваженому підході може бути
досить перспективною. Але основна проблема полягає в
оптимізації цієї галузі за двома напрямками: вертикально
(оптимізація зв’язків з ін. елементами еколого-соціоекономічної
системи),
горизонтально
(територіальна
організація, тобто вияв приорітетних для розвитку цієї галузі
регіонів).
Зв’язки галузі з елементами геосистеми: з ПК: (споживання
природних ресурсів території), з населенням (споживанння
трудових ресурсів), з транспортом, з нормативно-правовою
базою (законодавчі акти, за допомогою яких встановлюється
цінова політика), із зовнішньо-економічною діяльністю (продукт
галузі — експортний).
Що стосується територ.оптимізації, то заготівля тростини
ведеться не лише в Одеській, але і в іншших областях,
зокрема в Херсонській. Що стосується цінової політики, то тут
виникають певні розбіжності щодо визначення такси
(нормативу збору) за 1га заростей очерету. Слід зауважити,
що ціна не може бути однаковою для всієї дельти, адже
продуктивність заростей варіює від 150 до 550 снопів з га, крім
того, ділянки знаходяться на різному віддаленні, на островах
потребується перевантаження, деякі ділянки не придатні для
роботи спеціальних комбайнів, за допомогою яких вирубується
очерет. Тобто, має бути різна кадастрова плата за ті чи інші
ділянки.
Зауважимо, що робота комбайнів не є цілком задовільною,
адже негативно позначається на екосистемі, ставлячи під
сумнів екологічну безпечність цієї галузі. Доцільним є
використання людської робочої сили: по-перше, це вирішує
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проблему з безробіттям; по-друге, якщо і завдає дельті шкоду,
то мінімальну, майже невідчутну.
Однак слід зазначити, що за умови правильної, ефективної і
раціональної організації заготівлі тростини екосистема плавнів
лише покращується: позитивний вплив справляється завдяки
виведенню за межі екосистеми великої кількості різноманітних
речовин, що сприяють заростанню водойм та накопиченню
радіації; завдяки покращенню проточності та запобіганню
згубних весінніх пожеж.
Створюються всі передумови для функціонування системи
екологічного менеджменту (СЕМ), що займається вивченням
особливостей взаємодії організацій із зовнішнім середовищем.
Зауважимо, що екологічна ефективність роботи підприємств і
функціонування СЕМ залежить від якості використання
ресурсів, сировини і матеріалів (об’єкт управління системи
менеджменту
якості)
і
безпеки
технологій,
що
використовується, та роботи персоналу (об’єкт управління
системи менеджменту безпеки). Підвищені вимоги до якості
виникають через незадовільну якість тростини на нелегальних
пунктах її переробки на дому, що в свою чергу, позначається
на вологості тростини (одним із найважливіших аспектів якості
є сухість і зрілість тростини). Утилізація відходів тростини, а
також питання використання товстої тростини діаметром
більше 5 мм постають однією з проблем.
Отже, формування та становлення «очеретяного» бізнесу
як нової і перспективної галузі для української економіки
загалом та Одеського регіону зокрема можливе лише при
зваженому підході, тобто за умови, коли обговорюються всі
організаційні моменти та вирішуються ті проблеми, які як
безпосередньо так і побічно пов’язані з цією галуззю, що
зумовлює не лише підвищення зайнятості населення регіону
(цей соціальний ефект є досить вагомим), але й додатковий
приплив коштів в бюджет від ресурсних платежів і податків.
Крім того, стимулювання розвитку даного сектору, безумовно,
до певної міри має позначитися на зовнішньоекономічному
кліматі нашої держави, адже як наслідком може бути
покращення відносин із країнами ЄС. Саме тому ця галузь має
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охоплювати максимально можливу територію і здійснюватися
на державному рівні.
Іван Антіпов
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
ant1@bigmir.net
Міграція та ринок оренди житла великого міста (на
прикладі м. Києва)
Основними осередками економічного зростання є найбільші
міста – Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ.
Тут наявні найкращі умови для навчання та пошуку робочого
місця. Відповідно сюди прямують основні міграційні потоки.
Головною проблемою з якою стикається новоприбуле
населення є наявність житла. Саме житло визначає
можливість включення прибулого населення до сфер життя та
діяльності великого міста. Отже дослідження ринку житла має
велике значення для визначення потенціалу розвитку міст,
прогнозування його динаміки та дослідження міграційних
процесів в середині країни.
За сучасних реалій отримання житла можливе переважно
шляхом його купівлі або оренди. Найдинамічнішою складовою
населення є молодь, саме вона значною мірою визначає попит
на житло. Можемо виділити наступні види споживачів:
•
Молодь, що навчається у ВНЗ
•
Молодь, яка прагне знайти роботу
•
Молоді сім’ї
Ринок житла як на первинному, так і на вторинному ринку
для переважної більшості споживачів є мало доступним, за
таких умов оренда набуває вирішального значення.
Розглянемо вартість оренди житла на прикладі районів
міста Києва. Основними вимогами, що висуваються
потенційними споживачами є:
•
Вартість оренди
•
Транспортна
доступність
(мінімізація
транспортних витрат для досягнення місця роботи/навчання)
•
Розвиток інфраструктури
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•
Екологічні умови території
Беззаперечними лідерами за вартістю оренди житла є
Печерський
та
Шевченківський
райони
м.
Києва.
Привабливість даних районів визначається їх центральним
положенням і високою транспортною доступністю, високим
рівнем розвитку інфраструктури, близькістю до державних
установ, до історичного ядра розвитку міста. Ринок оренди,
через велику вартість, орієнтується виключно на представників
«верхівкі суспільства» (представників великих компаній,
дипломатів представників інших заможних верств суспільства).
Цікаву ситуацію можемо спостерігати у Голосіївському
районі. Незважаючи на периферійне розташування і низьку
транспортну доступність району він також характеризується
високою вартістю оренди. Основною перевагою району є
високі екологічні умови території – порівняно недавнє
включення цієї території до складу міста при її незначній
освоєнності (значні площі зайняті Голосіївським лісом, менша
кількість транспортних магістралей). Так, наприклад, район
відзначається найбільшою вартості трьокімнатних квартир
(при у співвідношенні між одно-, дво- та три кімнатними
квартирами серед всіх районів міста), що є свідченням
зацікавленості Голосіївським районом саме серед сімей.
Водночас на території району розташована значна кількість
BHЗ, що формує підвищений попит на однокімнатні квартири.
Дещо нища вартість оренди у Деснянському та
Святошинському районах пов’язана з їхнім периферійним
розташуванням, а відповідно і низькою транспортною
доступністю.
Схожа ситуація і в Оболонському та Дарницькому районах –
вони також розташовані на периферії міста, але тут
спостерігається дещо вища вартість оренди житла. Що
зумовлюється функціонуванням на їх територіях потужних
виробництв.
Вважаємо, що переважне значення для молоді має оренда
однокімнатних квартир (вони мають найменшу вартість, а
відповідно є більш доступними споживачу).
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Середня вартість оренди однокімнатної квартири
у м.Києві (за 2003-2006рр.)
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однокімнатної квартири у м. Києві за 2003-2006рр.
Можемо спостерігати наступні тенденції:
•
Перманентне зростання середньої вартості оренди
квартир за досліджуваний період
•
Наявне циклічне зменшення вартості оренди квартир
наприкінці весни та її зростання восени.
На нашу думку наявність циклічності у зростанні/зменшенні
вартості оренди квартир є свідченням високої залежності між
вартістю оренди та переміщенням до столиці значної кількості
студентів на навчання. Саме зростання попиту під час нового
навчального року є фактором підвищення вартості оренди
житла.
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Ірина Білик
Дніпропетровський національний університет
BATURINA--VIKA@yandex.ru
Геологічна спадщина: перспективи використання в
науковій та навчально-освітній діяльності
На території України створена мережа геологічних пам’яток
природи, які є унікальними представниками і свідками
геологічного минулого. Специфічність цих пам’яток полягає в
тому, що вони не можуть бути відновленими і тому потребують
особливої уваги та заходів збереження. Цим питанням
присвячені публікації Івченко І., Томашевського А.П., Гетьмана
В.І., Манюка В.В. та багатьох інших вчених [1–4]. Проте
розвиток даного напрямку досліджень є перспективним,
особливо для вивчення геологічної репрезентативності та
популяризації геологічної спадщини серед студентської
молоді.
Метою даного дослідження є встановлення особливостей
розміщення
геологічних
пам’яток,
геологічної
репрезентативності території України, а також розробка
екскурсійного маршруту по території промислового міста в
навчальних цілях.
Нами виконано систематизацію та типологію об’єктів
геологічної спадщини за критеріями відповідності певним
геологічним структурам та віком. Середня щільність
геологічних пам'яток (Кп) становить 1,186 об’єктів на 1 тис. км2.
Максимальне значення показника характерне для ВолоноПодільської плити (Кп=4,12) та Карпатської складчастої
споруди (Кп=3,24), а мінімальне – для Дніпровсько-Донецької
западини (Кп=0.29). Встановлено, що значна кількість пам'яток
репрезентує відслонення порід різного віку.
В результаті дослідження побудовано серію карт геологічних
пам’яток для різних геологічних періодів, які відображають
геологічну репрезентативність (тобто різноманіття вікових та
генетичних
властивостей)
та
геоморфологічну
репрезентативність (тобто своєрідність та різноманіття
генезису форм рельєфу).
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Популяризація та використання об’єктів геологічної
спадщини
при
підготовці
студентів
природничих
спеціальностей матимуть позитивний результат, як для
збереження спадщини, так і для процесу навчання. Перш за
все, це використання цих об’єктів в екскурсійній сфері для
студентів ВУЗів та старшокласників. Тому нами пропонується
екскурсійний
маршрут
по
території
Кривого
рогу.
Специфічність його полягає в тому, що екскурсійними
об’єктами є геологічні пам’ятки природи та техногенні об’єкти
(шахти,
кар’єри,
водосховища,
музеї).
Методичноосвітницькими особливостями його є: надання навиків роботи
з геологічними відслоненнями, здійснення комплексних
досліджень гірських порід і мінералів, спостереження за
зміненими компонентами природи та їх відновленого стану,
сприяння всебічного розвитку екскурсантів. Особливістю
екскурсій такого типу є знання геології, мінімум на
елементарному
рівні.
Використання
геологічних
та
техногенних природних об’єктів в екскурсійній діяльності,
популяризація сприятимуть збереженню даних об’єктів, а
використання у цій сфері матиме успіх, як у практиках
студентів та школярів, так і сприятиме зацікавленості серед
широкого кругу громадян.
Висновки. В результаті нашого дослідження виявлена
суттєва нерівномірність розміщення геологічних пам’яток в
різних регіонах. Основними причинами цього є специфічність
та різноманіття структурно–геологічних умов, умови та ступінь
збереженості геологічних об’єктів,
особливості розвитку
природоохоронної діяльності. Важливим елементом підготовки
студентів
природничих
спеціальностей
євикористання
геологічної спадщини в процесі навчання.
1. Гетьман В. І. Національно-гуманістична цінність
природної та культурної спадщини України // Екологія довкілля
та безпека життєдіяльності-2006.-№3. – С.10-16. 2. Івченко А.
Геологічна спадщина України: перспективи популяризації,
використання і збереження // Географія та основи економіки в
школі.-1998.-№4. – С.6-7. 3. Томашевський А. П. Комплексне
збереження історико-археологічної та природної спадщини:
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територіальний імператив // Екологічний вісник.-2004.-№6. – С.
2-3. 4. Duk N, Sumatokhina I., Gorb K. The phenomenon of the
Ukrainian geologic heritage and the problems with its reservation
and use within the stable development /International Conference
“Geoheritage for sustainable development”, May 27-30, 2006.
Druskininkai, Lithuania. – Vilnius, 2006. – P.14–17. 5.
http://www.libr.dp.ua
Юрій Білінський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геоморфологічні проблеми при делімітації кордону між
Україною та Росією в Азовському морі
Останнім часом в українсько-російських відносинах існує
багато протиріч, серед яких, зокрема, територіальні претензії
та економічний тиск. Проблема делімітації державного кордону
України та визначення статусу Азовського моря і Керченської
протоки існує з часу набуття Україною незалежності, оскільки
після розпаду СРСР кордон між Україною і Росією в акваторії
Азовського моря залишився документально не визначеним.
Для України питання поділу акваторії Азовського моря має
велике значення. Переговори щодо статусу Азовського моря і
Керченської протоки постійно заходили в глухий кут, оскільки
російська сторона або намагалася якомога довше затягувати
розв’язання цього питання, або її пропозиції зводилися до
того, щоб море залишалося в спільному користуванні, що
дозволило б Росії, яка має значно потужніший економічний
потенціал, стати повним господарем в акваторії.
Саме на етапі визначення довжини берегової лінії
Азовського моря і виникають найбільш гострі суперечки, в
контексті геоморфологічної будови моря і його берегів.
Природно, що кожна з сторін намагається як найточніше
виміряти довжину своєї берегової лінії та генералізувати чужу.
Однією з “проблемних” ділянок є ділянка в районі гирла р. Дон.
Згідно ноти російського МЗС від 16 травня 2006р. №4106
дельта річки Дон вважається “юридичною затокою”, а всі
острови якій є в її межах, становлять частину берегової лінії
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Азовського моря, яка відповідно впливає на побудову лінії
розмежування. Фактично, з геоморфологічної точки зору,
росіяни наполягають на думці, що острови котрі розташовані в
дельті річки Дон, є не дельтовими (акумулятивними)
островами річки Дон, а вся дельта це просто глибоко врізана
затока Азовського моря.
Для з’ясування питання чим же насправді є дана територія
затокою Азовського моря чи гирлом річки поглянемо в
геологічне минуле цього району. Азовське море, з погляду
його геологічного віку, - молодий басейн. Обриси, наближені
до сучасних, воно набуло в Четвертинний період. Під впливом
внутрішніх сил земна кора то опускалася, то піднімалася у
вигляді гірських ланцюгів, які потім, перероблені роботою
текучих вод і вивітрюванням перетворювалися в рівнини. У
результаті цих процесів води Світового океану зазнавали
трансгресії і регресії. При цьому, природно, змінювалися
обриси материків і морів.
Лише в кайнозойську еру обриси материків і окремих морів,
у тому числі Азовського, стають такими, якими ми бачимо їх на
сучасних картах. [В.И.Борисов, Е.И.Капітонов Азовське море;
ККИ, 1973р] Кайнозойська ера складається, як відомо, із двох
періодів - третинного й четвертинного, або антропогену. В
антропогені закінчилося формування Азовського моря.
Протягом антропогену морський басейн, що включав у себе
Чорне, Азовське й Каспійського моря, неодноразово змінював
свої обриси, площу, глибину, дробився на частини й знову
відновлювався.
Різні фази розвитку
цього басейну в
антропогені
одержали
умовні
назви: Чаудинське,
Давньоевксинське,
Узунларське,
Карангацьке,
Ноовоевксинське
моря.
[В.И.Борисов]
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Чаудинське озеро-море існувало на початку епохи великих
зледенінь - більше 500 000 років тому. Відклади цього моря
знайдені на мисі Чауда Керченського півострова, є вони також і
на
узбережжі Таманського півострова. Проіснувавши
порівняно недовго, Чаудинське море поступилося місцем
Давньоевксинському морю. Це було відносно опріснене озероморе. На зміну Давньоевксинському морю прийшло так зване
Узунларське. Завдяки проникненню вод Середземного моря
відбувається поступове осолонення Узунларське моря й
підняття його рівня. Останнє призвело до затоплення
знижених частин узбережжя й гирла рік.
Останній, новочорноморський, етап розвитку Азовського
моря поділяється вченими на кілька самостійних стадій, а
саме: стадію максимального розвитку новочорноморської
трансгресії, коли рівень моря на 2,5-3 м був вище сучасного,
меотичну та німфейську стадію. У меотичну стадію Азовське
море, за описами стародавніх греків, було прісноводним і
заболоченим озером. У німфейску стадію відбулося
формування сучасних обрисів берегової лінії, і зокрема
утворення більшої частини кіс Азовського моря. В цьому етапі
почало формуватись і гирло Дону. Природно, що за тисячі
років розвитку дельтової області річки вона змінювала свою
будову , розміри, та форму. Дельтова область річки за
[І.В.Самойловим,
В.Н.Михайлович
та
С.С.Байдіним]
обмежується територією в межах якої проявляється як вплив
моря і узмор’я, так і вплив річкового стоку. Верхня межа
дельтової області встановлюється по дальності поширення
коливань рівня моря пов’язаних із згінно-нагінними явищами та
припливами-відпливами. Вершиною дельти річки вважається
така точка ріки звідки беруть початок рукава, які самостійно
впадають безпосередньо в море не розгалужуючись більше
при цьому. Нижня межа дельти називається її морським краєм,
тут руслова течія поступово перетворюється в інерційний
потік. З цього місця починається гирлове узмор’я де головним
фактором руслових процесів є режим моря, вплив річкового
стоку поступово послаблюється, а на нижній межі узмор’я
зовсім не проявляється. Морська межа дельтової області та
дельтового узмор’я встановлюється або по солоності води

133

(гідрофронт), або шляхом визначення можливого проникнення
в море стокових течій, або по морській межі морфологічних
об’єктів на дні моря, пов’язаних із акумуляцією наносів в
області взаємодії морських та річкових вод. [Н.І. Маккавеєв,
Р.С.Чалов]. Якщо для визначення межі моря користуватись
будь-яким із запропонованих методів то стає зрозумілим, що в
нашу геологічну епоху, усі острови в гирлі р. Дон є виключно
дельтовими островами, а не затокою Азовського моря, і не
мають нічого спільного із загальною довжиною берегової лінії
Азовського моря, як наполягають росіяни. Можливо десятки
тисяч років назад ця територія і була затоплена водами, пра
Азовського моря, проте тоді уся берегова лінія була відмінна
від сучасної, а тому враховувати її при розмежуванні акваторії
двох сучасних держав є неприпустимим і не логічним.
Виктория Богданчук
Белорусский государственный университет
v.bahdanchuk@bk.ru, vicky_b85@mail.ru
Проблемы и перспективы сотрудничества Беларуси и
Германии в области туризма
Германия, также как и Беларусь, расположена на
пересечении
трансъевропейских
транспортнокоммуникационных коридоров, имеет исключительно богатый
природный и историко-культурный потенциал, благоприятный
для международного туризма. Обладая достаточно большим
рекреационным потенциалом, она активно его раскрывает и
довольно успешно продвигает свой туристский продукт на
мировом рынке. Германия является популярным, хоть и
дорогим, туристским направлением для граждан нашей
республики и может послужить хорошим примером в области
грамотного управления в сфере туризма. Изучение
современной географии, структуры туризма и механизмов его
регулирования в Германии на сегодняшний день для
Беларуси очень актуально.
В целях повышения авторитета Беларуси на мировом
туристском рынке уже сделано многое. Но остаются
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нерешенными и непонятными некоторые вопросы. Беларусь
безопасная, политически спокойная страна, с хорошо
развитой сетью дорог, с гостеприимным населением.
Возникает вопрос, почему республика все еще остается в
стороне от основных туристских потоков, в то время как в
соседних прибалтийских странах, в Польше, на Украине
наблюдается «туристический бум»? Можно долго говорить о
недостаточном сервисе обслуживания. И все же есть более
важные моменты.
Еще в 2005 году чрезвычайный и полномочный посол
Германии Мартин Хеккер, выступая на VІІІ Минском форуме2005, попытался дать ответ на данный вопрос: 1) необходимо
сокращение продолжительности прохождения границы до
нескольких минут, так как в Европе туризм – это, в основном,
автотуризм; 2) требуется решение вопроса страхования
гражданской ответственности автомобилиста и приобретения
медицинской страховки; 3) страна, стремящаяся привлечь
туристов и поднять экономику за счет доходов от туризма,
должна максимально снизить стоимость визы или вообще
стать безвизовой для тех иностранцев, которых хочет
принимать, - так, как это недавно сделала Украина. [1]
Высокая стоимость белорусской визы отнюдь не
способствует повышению интереса к посещению Беларуси.
Департамент по туризму Министерства спорта и туризма
выступил с инициативой отмены визового режима въезда в
Беларусь для иностранных туристов. По мнению главного
туристического ведомства страны, целесообразно будет
отменить визы для граждан тех стран, с которыми Беларусь
граничит - для жителей Прибалтики и Польши. Безвизовый
въезд мог бы распространяться на граждан и других стран,
отдыхающих на территории государств, граничащих с
Беларусью. Причем правом безвизового пересечения
границы,
согласно
инициативе
управления,
смогут
воспользоваться лишь те иностранные туристы, которые
приобретут экскурсионный тур или санаторно-курортную
путевку для отдыха и путешествий в Беларуси. Планируется,
что сделать это они смогут у партнеров белорусских
туристических
фирм
в
странах-соседях
или
в
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представительствах белорусских туристических компаний за
рубежом. [3]
Мартин Хеккер на IX Минском форуме-2006 отметил, что за
визу для частной поездки гражданин Германии сегодня
должен заплатить 65 евро, экспресс-виза стоит 115 евро, а
многократная виза для частных поездок или экспресс-виза
стоят 300 и 535 евро соответственно. Стоимость немецкой
визы до сих пор была почти в два раза меньше белорусской, а
количество выданных в 2005 году виз посольством ФРГ в
Минске намного больше, чем белорусских виз посольством
Беларуси в Германии. [2]
ЕС планирует поднять стоимость визы до 60 евро. При
этом, например, для граждан России, стоимость должна
остаться прежней – 35 евро. Ведутся переговоры о смягчении
визового режима и в отношении Беларуси. Существует
множество открытых вопросов в области организации и
эффективного функционирования туристического сектора
Беларуси. Германия, как одна из основных стран-партнеров
Беларуси в области международного туризма, может оказать
помощь в разрешении некоторых вопросов.
1. www.minsk.diplo.de 2. www.naviny.by 3. www.tio.by
Тетянa Бондарь
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
bondarka@ukr.net
Геоморфологія розсипів
Розсип – це пухка чи зцементована уламкова гірська
порода, що містить в уламках той чи інший корисний
компонент. Зазвичай цей корисний матеріал складає лише
малу частку загального об’єму гірської породи, що являє
собою розсип, але разом з тим його концентрація дозволяє
виділити потрібний компонент. До найбільш поширених
належать розсипи золота, алмазів, олова (каситериту),
титану(ільменіту, рутилу), платини, циркону тощо.
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Утворення розсипів визначалось поєднанням сприятливих
геолого-геоморфологічних та палеогеографічних умов у певні
епохи геологічної історії розвитку території Українського щита.
Такими умовами насамперед є:
1. Наявність корінних джерел живлення – металоносних
кристалічних порід;
2. Неглибоке залягання первинних джерел зносу
кристалічного фундаменту і широкий розвиток на значній
глибині
процесів
хімічного,
переважно
каолінового
вивітрювання;
3. Тривала ерозійно-акумулятивна діяльність в умовах
переважно м’якого та вологого клімату та відносно слабкі
коливальні рухи з тенденцією до підняття сприяли виникненню
як більш-менш сталих, так і тимчасових водних потоків і
прибережно-морських течій, що обумовлювали накопичення
піщано-глинистих осадків в умовах слабко розчленованого
рельєфу.
Згідно положення розсипів відносно їх корінних джерел та
процесів, що зумовили переміщення корисного компоненту,
виділяють: елювіальні, алювіальні( найбільш
поширені),дельтові, озерні та льодовикові розсипи.
Така класифікація визначає не тільки власне генезис, а й
шляхи розвідки і освоєння нових та експлуатацію вже відомих
родовищ. Основним проблемним питанням є недостатня
вивченість їх морфології та розподілу в них металу.
Найбільш перспективним напрямом пошукової
геоморфології нині є дослідження розсипів ільменіту та золота.
1. Билибин Ю.А. Основы геологии россыпей.- М.: АН ССР,
1956. 2. Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей. - М.:
Изд-во МГУ, 1985, С ил., 208 с. 3. Дядченко М.Г. Доповідь для
набуття вченого звання доктора геолого-мінералогічних наук. –
АН УССР. Інститут геологічних наук. –К.,1965
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Оксана Бунина
Ставропольский государственный университет
obunina@yandex.ru
Формирование геокультурного пространства казачьего
субэтноса в Ставропольском крае
Формирование геокультурного пространства (ГП) казачьего
субэтноса в Ставропольском крае происходило под влиянием
политических и социокультурных факторов, важнейшим из
которых были военно-колонизационные решения государства.
Природные факторы являлись базисными на первых этапах
освоения ГП и определили возможные варианты его развития.
На процесс формирования ГП существенное влияние оказали
ландшафтные
особенности
природной
среды
края,
обусловившие специфику хозяйства, культуры, семейной
жизни казаков.
Получение четкой картины функционирования территории в
разные исторические периоды оказалось возможным при
сквозном
ландшафтно-историческом
исследовании
территории с сопряженным изучением динамики ландшафта и
отражения хозяйственной деятельности в нем.
Пространственное
формирование
казачьего
этнокультурного ландшафта началось с днищ речных долин,
где строились крепости и станицы по принципу военной
безопасности, использовались близлежащие пастбищные и
сенокосные угодья, создавалось очаговое земледелие вокруг
станиц и сеть коммуникационных связей между поселениями.
Это стало центральным местом культурного ландшафта,
которое имело типичное для степной территории линейнодолинное простирание вдоль рек. На освоение территории
повлияли такие хозяйственные проблемы поселенцев, как
недостаток лесных ресурсов и чистой воды, удаленность от
значимых городов основной
российской
территории,
затрудненность торговли.
Приращение экономического
благосостояния станиц шло долго и сложно. Особенности
экономического профиля заключались в наличии или
отсутствии хуторских хозяйств, превалировании скотоводства
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над земледелием, фактическом отсутствии устойчивых
ремесленных промыслов, низкой коммерческой активности.
Длительное время казачьи области в Российской империи
являлись
почти
автономными
административнотерриториальными образованиями казачьего субэтноса и
имели
в
своих
пределах
культурно-исторические,
экономические, социально-политические особенности, а также
традиции относительно самостоятельного развития, что
обусловило консервацию и устойчивость его существования.
Изменение
хозяйственных
границ
и
перестройка
административного
каркаса
казачьего
геокультурного
пространства в ХХ веке привели к изменению как статуса
казачества, так и переоценке значимости всего комплекса
субэтнической специфики. Уцелевшая культурная целостность
позволила сохранить в социальной памяти основные формы
жизнедеятельности
и
инициировать
в
современных
сравнительно благоприятных условиях процесс возрождения
казачества.
Территориальное
расселение казачества – важный
компонент культурогенеза природной среды Ставрополья,
обусловивший трансформацию ее качественных параметров.
Пространственно-временные
процессы
культурогенеза
казаков на территории Ставропольского края, проявившиеся с
конца XVIII в., предопределили сложную внутриландшафтную
мозаику ГП.
В эволюции казачьего ГП выделяется пять этапов,
определяемых совокупностью причинно-следственных связей:
в первые три (XVIII – XIX вв.) происходит становление
общеказачьих связей и особенностей казачьей культуры,
сопровождавшееся снятием локальных (привнесенных извне
колонистами) различий; на четвертом (кон. XIX – нач. XX в.)
под
воздействием
инноваций
капиталистического
экономического строя происходит трансформация структуры
казачьего
ГП
в
хозяйственно-культурную
структуру
общекрестьянского типа. На пятом (ХХ в.) – нивелировка
культурной
специфики
приводит
к
образованию
унифицированной социально-культурной структуры южнороссийского природно-хозяйственного комплекса. При этом
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сохраняется ментальный дух казачьей культуры, что
позволяет
говорить
об
ассоциативных
культурных
ландшафтах на землях, занятых потомками казаков.
Казачий фактор влияет на социокультурные процессы в
современных станицах края, проявляющиеся в их бытовых,
культурных,
социально-хозяйственных
различиях.
Пространственно-временная характеристика казачьего ГП
позволила выявить особенности эволюции казачьей культуры
в целом, объяснить геополитическую ситуацию на
Ставрополье в зонах традиционного проживания казаков. Это
дает возможность выработать наиболее адекватные
предложения по урегулированию этнических конфликтов в
условиях гетерогенной и поликонфессиональной социальнотерриториальной общности, которую представляет собой
население
Ставропольского
края
и
неустойчивую
стабильность которой сегодня нарушают стихийные массовые
миграции инокультурного населения.
Людмила Гавловська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Екологічна оцінка якості річки вод за допомогою ІАС “
Aqua Guard ”
Екологічна оцінка якості річкових вод може виконуватися на
базі ІАС “ Aqua Guard ”, згідно офіційно прийнятого в Україні (
1999 р. ) міжвідомчого керівного нормативного документу “
Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями ”.
Критеріальною основою екологічної оцінки якості води за
відповідними категоріями є система екологічних класифікацій,
що грунтуються на трьох блоках показників : сольовий склад
води, трофо - сапробіологічні ( еколого-санітарні ) показники
води, специфічні речовини води токсичної дії.
Блок показників сольового складу води ( І1) включає
спеціалізовані класифікації якості води за наступними
критеріями : мінералізацією, іонним складом ( гідрохімічний
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тип води ), забрудненням компонентами сольового складу
води ( хлориди, сульфати ).
Трофо - сапробіологічний ( еколого - санітарний ) блок ( І2 )
включає наступні групи показників : 1) гідрофізичні; 2)
гідрочімічні; 3) гідробіологічні; 4) бактеріологічні; 5 ) сапробні.
Блок специфічних речовин токсичної дії ( І3) включає
спеціалізовані класифікації якості води за : вмістом
специфічних речовин води, рівнем токсичності.
В цілому екологічна оцінка полягає : по-перше, у визначенні
блокових індексів якості води для кожного з трьох блоків ( І1 ,
І2 , І3 ); по-друге, у виконанні об’єднаної екологічної оцінки
якості води за допомогою інтегрального екологічного індексу ІЕ
( обчислюється як середнє із суми І1 , І2 , І3 ; по-третє, за
допомогою цих індексів визначається приналежність вод до
певного класу та категорії якості води з використанням
екологічних класифікацій за критеріями сольового складу
води, трофо - сапробіологічними ( еколого-санітарними ) та
вмістом специфічних речовин води токсичної дії.
Обробка первинних даних проводилася автором за
допомогою розробленої в 2000 р. у відділі гідрохімії
Українського
науково-дослідного
гідрометеорологічного
інституту МНС України і НАН України ( УкрНДГМІ ) коп’ютерної
інформаційно-аналітична система ( ІАС ) “ Хімічний склад та
якість поверхневих вод України ” ( ІАС “ Aqva Guard ”) під
науковим керівництвом В. І. Осадчого. ІАС “ Aqva Guard ”
апробована та адаптована для всіх великих річкових басейнів
України.
Інформаційно-аналітична система “ Aqva Guard ”
складається з головного меню та окремих програмних блоків (
інфо, занесення, кадастр, гранично-допустимі концентрації,
графіки, якість ) для занесення, зберігання, комплексної
обробки та візуалізації первинної гідрохімічної інформації.

Рисунок 1. - Головне меню багатофункціональної
інформаційно-аналітичної системи "Хімічний склад та якість
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поверхневих вод басейнів Сіверського Дінця, Дунаю, Дністра та
Південного Бугу"
“ Блок Інфо ” – дозволяє отримати загальні дані про ІАС.
“Блок занесення” даних дозволяє заносити первинні
дані за пунктами пробовідбору, гідрохімічних показниках,
виконавцях/замовниках,
постійному
та
епізодичному
контролю. Занесення інформації в цьому розділі здійснюється
тільки досвідченим користувачем і знаходиться під захистом
паролю, тому що ця операція суттєво впливає на цілісність
системи і може призвести до її руйнування.
“Блок пошуку та експорту даних ” - надає можливість
вибрати дані по результатах спостережень постійного та
епізодичного контролю, а також здійснювати пошук у заданих
межах з можливістю експортувати результати пошуку у
різноманітних загальноприйнятих форматах.
“Блок Кадастр” - надає можливість одержати перелік
пунктів пробовідбору, підготувати матеріал за фізичними
властивостями, газовому складу, головних іонах, органічних,
біогенних речовинах, металах у форматі "Державного
водного кадастру. Щорічні дані про якість поверхневих вод
суші"; розраховувати статистичні дані за результатами
спостережень, за показниками хімічного складу поверхневих
вод.
“Блок ГДК” - надає можливість розраховувати відсоток
випадків одно-, дво-та багаторазового перевищення ГДК та
відсоток перевищення ГДК для питного водокористування та
рибогосподарської діяльності.
“Блок побудови графіків та карт” - дозволяє будувати
графіки часового ряду, гістограми, емпіричну функцію
розподілу (ЕФР), графіки просторового ходу гідрохімічних
показників за повздовжнім профілем річки, будувати тематичні
карти за допомогою ГІС МарInfo або графічної системи власної
розробки АguaМар. Картування дозволяє районувати
територію України за вмістом забруднюючих речовин у
поверхневих водах.
“Блок оцінки якості поверхневих вод” - дозволяє
будувати карти результатів розрахунків інтегральної якості
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поверхневих вод (за середніми та
значеннями гідрохімічних показників).

максимальними

Рисунок 2. – Вікно в мережі Інтернет Інформаційно –
аналітичної бази даних ( ІАБД ) AguaGuard
Методика УкрНДГМІ автором була реалізована для
оцінки якості річкових вод басейну Південного Бугу.
Володимир Гаврилів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Конфлікти Азії та ядерні арсенали країн регіону
Серед глобальних проблем людства мабуть чи не
найголовніше місце на сьогоднішній день посідають проблеми
нарощення ядерного потенціалу. Очевидно, що кінець
«холодної війни» не став кінцем гонки озброєнь. Так Китай,
Пакистан та Іран вкладають в ВПК більше грошей, ніж у
соціальну сферу. Крім того, на ВПК працює потужна наукова
база – близько півмільйона вчених, або 1/5 науковців світу.
Зазначимо, що 5 з 8-ми світових ядерних держав належать до
Азійського континенту, геополітика якого впевнено показує
тенденції до подальшої дестабілізації регіону. Метою роботи є
висвітлення коренів проблеми яка виникла, її історії та шляхів
вирішення.
Отож, черговий спалах турботи про ядерні озброєння в Азії
стався після травня 1998 року. Тоді Індія провела 5 атомних
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випробувань у Покхарані, а через три тижні шість атомних
вибухів здійснив Пакистан у південно-східній провінції Чагхай.
Ці кроки «зуб за зуб» нагадали гонку озброєнь між Радянським
Союзом та США з тією відмінністю що дві наддержави були
розділені океаном і ніколи відкрито не конфліктували.
Приблизно тоді ж американські посадовці почали
підозрювати, що Китай надав Пакистанові креслення ракет.
Китай та Пакистан справді обмінювалися технологіями та
обладнанням у галузях, пов’язаних з ядерним озброєнням.
Наступним «гарячим» регіоном є Далекосхідний. 9 жовтня
2006 року КНДР заявила про успішне проведення підземного
ядерного випробування на північному-сході країни. На це
світова громадськість відреагувала жорстко.
Про наміри розпочати власну ядерну програму заявив
також Іран. Країни G8, крім Росії, засудили такі заяви
президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Уваги заслуговує
той факт, що у жовтні 2005 року в Тегерані проходив
антисіоністський конгрес, де він заявив : «З божою поміччю
далі світ буде жити без Ізраїлю та США». Прикордонні
конфлікти Лівану та Ізраїлю ледь не вилились у справжнє
протистояння в регіоні. Дуже цікавим є те, що США надали
Ізраїлю майже 3 мільярди доларів на розробку систем
озброєнь. Починаючи з 1982 року, США накладали вето на 32
резолюції Ради безпеки з осудом Ізраїлю, що становить
більше, ніж загальне число вето, накладених усіма іншими
членами Ради безпеки. Вони блокують зусилля арабських
держав поставити на порядок денний МАГАТЕ питання про
ядерний арсенал Ізраїлю. Окрім випадку із Джонатаном
Полардом, який передав Ізраїлю велику кількість секретних
матеріалів на початку 1980-х років, у 2004 році вибухнув новий
конфлікт, коли було з’ясовано, що провідний чиновник
Пентагону на ймення Лері Франклін передавав секретну
інформацію ізраїльському дипломатові. Сьогодні Ізраїль являє
собою найсильнішу воєнну потугу на Близькому Сході. Його
звичайні сили набагато переважають сили його сусідів, і він є
єдиною державою регіону з ядерною зброєю. Це вимагає
більш прискіпливого погляду на політику цієї країни. В 2002
році воєнно-морські сили Іспанії та США перехопили
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північнокорейське судно з ракетами Scud , призначеними для
Йемена. Ще під час операції Буря в пустелі іракські війська
саме північнокорейськими ракетами обстрілювали Кувейт та
Ізраїль. Тут можна зробити висновок, що КНДР справді
поставляє ракети і ракетні технології Близькому Сходу і в такі
країни як Єгипет, Сирія та Іран. Єдиним вирішенням проблеми
є вдосконалення міжнародного права, введення нових
правових актів та концепцій, які б переглянули існуючу систему
і закрили всі лазівки пристосувавши її до сучасних умов. Це
має бути зроблено з дотриманням демократичних норм та з
урахуванням інтересів усіх країн. Тільки тоді можна говорити
про реальний баланс сил. Окремо має бути розглянуто
питання конфліктів в Азії та способів їх розв’язання, як таких,
що стоять на порядку денному і становлять велику небезпеку
стабільності і миру в усьому світі.
Анастасія Гернега
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01125@rambler.ru
Оцінка багаторічного ходу температури повітря у м.
Києві. Порівняння з сусідніми станціями: Яготин,
Бориспіль,
Біла Церква, Фастів.
Багаторічні зміни температури в районі станції Київ в цілому
відповідають глобальним змінам.
Для станцій Яготин та Бориспіль характерним є яскраво
виражений річний хід, тобто в теплий період відхилення
температури від обрахованої норми тут додатні, в холодний –
від’ємні. На станціях Фастів та Біла Церква спостерігається
більш згладжений річний хід. Щодо ситуації у м. Києві, вона
подібна до тієї, що склалася на станціях Біла Церква та Фастів,
однак від’ємні відхилення протягом року взагалі відсутні.
Найбільш інтенсивний ріст значень середньої температури
протягом усього досліджуваного періоду (1931 – 2000 рр.)
відбувся на станції Бориспіль. Температура зросла на 1,2°С,
далі – Київ: 1,1°С, Яготин: 1,0°С, Біла Церква та Фастів: 0,9°С.
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Отож, у Києві як у епіцентрі антропогенної діяльності відбувся
значний, але не найвищий серед інших станцій, ріст
температури. Якщо ж досліджувати дані за весь період
спостережень, температура зросла набагато більше (а саме
на 1,7°С), однак для порівняння нам бракує бази даних з інших
станцій, отож ми не можемо стверджувати, що ріст
температури на станції Київ найвищий саме за рахунок
антропогенного впливу у великому місті.
Щодо оцінки ходу середньої температури повітря за
десятиліттями, його зростання у м. Києві розпочалося у
десятилітті 1961 – 1970 рр.. На інших станціях ріст
температури розпочався пізніше – у десятилітті 1971 – 1980
рр., однак інтенсивністю своєю у більшості випадків він
перевищує зміни на станції Київ. Це зростання відбувається за
рахунок збільшення додатних відхилень, які у холодний період
вищі ніж у теплий, тобто потепління відбувається за рахунок
зменшення суворості зим.
Однак, співвідношення внеску у процес потепління
збільшення температур у холодний та теплий період у м. Києві
дещо суміщене у бік збільшення спостереження додатних
відхилень у липні у порівнянні з оточуючими станціями.
Найбільші контрасти на станції Яготин (різниця між
відхиленням температури у січні та липні складає 2,0°С, далі –
Фастів (1,9°С), у Білій Церкві та Борисполі однакова ситуація
(по 1,8°С), у Києві – найменші.
В останнє десятиліття у м. Києві амплітуди коливань
середньомісячних значень температури не найменші серед
інших станцій (найменші вони у Фастові, далі – Яготин, Київ,
Бориспіль, найбільші у Білій Церкві). Однак, саме у Києві
амплітуди температури зменшились найбільше протягом
досліджуваного періоду, а саме на 4°С, тоді як у Яготині на
3,8°С, Фастові – 3,6°С, Борисполі на 3,3°С, а у Білій Церкві на
2,3°С.
Амплітуди коливань максимальних та мінімальних
температур по станції Київ з часом зменшуються, тобто
сезонний хід набуває більш згладженого характеру. При чому
зростання мінімальної температура відбувається інтенсивніше,
ніж спадання максимальної температури.
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Між досліджуваними станціями встановлені дуже високі
кореляційні зв’язки. Станція Київ найтісніший зв’язок має із
станцією Бориспіль, із станціями Біла Церква та Фастів
однаковий, а саме 97,8%, із станцією Яготин – найменший, але
й він досить значний. Просторовий зв’язок між даними про
температуру повітря на станціях досліджуваного району
сильніше виражений для холодного сезону. Відомо, що радіус
кореляції сильно залежить від орографічних умов та режиму
регіональної циркуляції, а так як досліджувані станції
знаходяться в майже однокових природних умовах, отож і
зв’язок між ними високий.
1.Влияние большого города на температуру воздуха.
Журнал „Метеорология и гидрология”, 1980 г. №5, с. 37 – 41. 2.
Київ як екологічна система: природа – людина – виробництво –
екологія. За редакцією Стецюка В. В. Київ. Центр екологічної
освіти та інформації, 2001 р. 3. Клімат Києва під редакцією
В.Н. Волощука, Н.Ф. Токар – Київ 1995 р. 4. Половко И.К.,
Щербань М.Н. Климат Киевской области. – В кн.: Природа
Киевской области. Киев, 1972. с. 53 – 78.
Олексій Гнатюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науково-технічна безпека міста Києва
Необхідність
дослідження
наукового
та технічного
потенціалу м. Києва обумовлена унікальною важливістю
столиці як інноваційно-інвестиційного у межах не лише
України, але і всієї Східної Європи.
Київський центр є
консолідуючою ланкою для інших
українських центрів. Тут сконцентровано 30% всіх наукових
інститутів, 40% виконаних науково-дослідницьких робіт,
науковою діяльністю щорічно займаються понад 50 тисяч осіб.
За останні 5 років середній обсяг виконаних досліджень склав
суму 300 тисяч грн. на одного жителя. Проте за останнім
показником спостерігається 15-20 кратне відставання від
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московського комплексу. Однією із причин є провінційний
статус за часів СРСР.
Науково-дослідною діяльністю займаються державні (в
основному прив’язані до НАНУ) та приватні організації,
найбільші університети (КНУ ім. Т. Шевченка, КПІ, КМА, КНЕУ
та інші). Частка приватного сектора є незначною, тоді як в
зарубіжних країнах вона переважає.
За сукупною вартістю виконаних розробок можна виділити
як успішні такі заклади (щорічна вартість проектів кожного –
понад 15 тисяч грн.):
1. Інститут електрозварювання ім. Є. Патона: розробка
технологій та матеріалів для електрозварювання.
2. Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро інституту
проблем міцності НАНУ: обладнання для харчової, хімічної,
будівельної промисловості.
3. Український НДІ Пластмаш: термопластичні композиційні
матеріалів, виготовлення гумових виробів, штучної шкіри.
4. Державний НДІ будівельних конструкцій: будівельні
конструкції для споруд різного призначення.
5. Український НДІ: розробка прогресивних типів металічних
конструкцій.
6. Інститут електродинаміки НАНУ: електричне обладнання
для нагрівання, плавки та загартування деталей, різних видів
зварювання, нарізки та напилення.
7. ОАО „УкрЕнергопром”: електростанції різних типів,
радіоактивних сховища, теплові мережі.
8. Інститут автоматизованих систем НАНУ та 9. НДІ
автоматизованих
комп’ютерних
систем
„Екотех”
:
автоматизовані системи управління виробництвом.
10.Центральний НДІ навігації та управління: навігаційні
пульти та пости управління, радіонавігаційні комплекси,
мікрохвильова техніка.
11. АНТК „Авіант” : виробництво літаків серії АН та
комплектуючих до них; розробка нових моделей, переважно
для потреб транспортної авіації.
12. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАНУ:
сплави різних типів, ливарні установки.
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У м. Києві за підсумком останніх 5-и років за часткою
інновацій лідирують електротехніка, верстатобудування для
потреб харчової промисловості, виробництво обладнання для
торгівлі та громадського харчування, металургії та ливарного
виробництва, сільського господарства.
За ростом виробництва перевагу мають: виробництво
електронного і електричного устаткування, виробів із
пластмаси та гуми, транспортного устаткування, верстатів,
промисловість будівельних матеріалів, фармацевтична
промисловість, поліграфічне обладнання.
Порівнюючи ситуацію з становищем у Московському
науково-технологічному центрі, варто зауважити таке:
- у науковому комплексі Києва велика частка напрямів
машинобудівного спрямування. Однак вони є переважно
матеріаломісткими і морально застарілими, передові галузі
інформаційного суспільства зазнали найбільшого занепаду.
- понад 80% інститутів та підприємств є малоефективними в
умовах ринкової економіки, оскільки проектувалися для
виконання фундаментальних досліджень на держзамовлення.
Вага прикладних досліджень зростає повільніше, ніж у Москві
на 20 – 30%.
- в радянському минулому інновації були орієнтовані на
потреби ВПК. Недостатня увага приділялася виробництву
товарів народного споживання. Українські виробники не мають
досвіду надання продукту привабливого для споживача
вигляду.
- у сучасному Києві невисока частка установ соціальноекономічного та етногеополітичного профілю.У Москві та
Санкт-Петербурзі вони існують уже століттями. Тут
моделюються економічні та геополітичні процеси, які покликані
підносити роль Росії в світі. Україна ж не претендує на
визначний рівень стратегічних геополітичних досліджень.
Натомість відроджується історична наука, в минулому
затиснена в рамки цензури. Саме в цій сфері спостерігається
найглибший прорив.
- наша столиця стає продуцентом ідей, а реалізація
проектів переміщується до світових наукових центрів. Із 10
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вітчизняних розробок 6 реалізуються за кордоном. Причина –
недостача коштів на втілення.
Отже
причинами
недоліків
структури
науковотехнологічного комплексу Києва є як історичні особливості
розвитку, так і недолугість державної політики. Державні
структури не сприяє науковим трансформаціям та гальмують
їх. Недосконале правове поле, податкова база, корупція
заважають спробам бізнесових структур втілювати проекти.
Києву загрожує небезпека втрати свого міжнародного
значення.
Для успішного розвитку та безпеки науково-технічного
комплексу Києва необхідно:
1. Зберегти наукові досягнення, які є візитною карткою
Києва на світовому ринку. (літаки серії АН)
2. Важливим є відродження таких напрямків, як
мікроелектроніка,
комп’ютерні
та
нанотехнології,
робототехніка, канали передачі даних, оптоволоконні системи,
засоби зв’язку, технології рідких кристалів, медична техніка,
біотехнології.
3. Окремим напрямком є формування Київського
технополісу. Його ядро формується на базі наукових
організацій та підприємств технічного та приладобудівного
профілю. Спираючись на приклад Москви, можна передбачати
розповзання технополісу по Київській агломерації та
утворення спеціалізованих наукових центрів.
Позитивним явищем стало залучення університетів у
розбудову технополісу. На базі КПІ створено технополіс
„Київська Політехніка”.
Зваженими комплексними діями можна вберегти науковотехнічний комплекс Києва. І тут нам допоможе досвід сусідніх
центрів, які переживають схожі етапи становлення.
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Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
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Проблеми організації ведення моніторингу басейну
Дністра та їх транскордонні аспекти
Моніторинг вод – це система спостережень, збирання,
обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних
об’єктів, прогнозування його змін та розробки науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних
рішень[1].
Питання моніторингу вод має велике значення для
транскордонних річок України, які слугують шляхами передачі
техногенних забруднень з території сусідніх країн і навпаки.
Такий моніторинг необхідний у зв’язку з тим, що об’єми стоку зза кордону часто в декілька разів перевищують об’єми
місцевого стоку. Дністер є одним із крупним транскордонних
водотоків для України. Довжина ріки становить 1410 км ( в
межах України - 925 км), площа басейну – 72,1тис.км кв. (для
України -52,7 тис. км.кв.).
Системі моніторингу якості поверхневих вод в басейні
Дністра (в межах України) характерні певні недоліки, які
проявляються в першу чергу у неоптимальній мережі пунктів
спостережень, відсутності ефективної системи забезпечення
якості даних моніторингу, низькому рівні інформаційного
менеджменту та ін.
Порядок ведення моніторингу якості вод в басейні Дністра
та склад суб’єктів державної системи моніторингу визначений
Постановами КМУ №391 від 30.03.1988 р. та №815 від
20.06.1996 р.
Відповідно цим постановам, моніторинг стану поверхневих
вод проводять Державний комітет по гідрометеорології,
Мінприроди (лабораторії державних управлінь Мін природи в
областях)) Держводгосп, Міністерство Охорони Здоров’я –
вибірково, лише в пунктах централізованого господарськопитного водопостачання та зонах відпочинку.
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Однак, жоден із суб’єктів моніторингу ні по переліку ні по
частоті відбору проб не задовольняє завдання дослідження
стану якості води басейну Дністра. Так, в Держгідрометі
відсутні репрезентативні пункти спостережень для оцінки
транскордонного навантаження в басейні Дністра і разом з тим
частота відбору проб є низькою. Мережа спостережень
Держводгоспу,
яка
включає
пункти
транскордонного
моніторингу ні по переліку показників, ні по частоті відбору
проб також не є задовільною.
Нині, недосконалою є система моніторингу джерел впливу
на якість річкових вод. На сьогодні контроль хімічного складу
стічних вод більшості суб’єктів водовідведення проводиться за
обмеженою кількістю показників при низькій періодичності.
Такий контроль не дозволяє оцінити реальний стан
надходження забруднюючих речовин з стічними водами в
річку. Разом з тим, основними факторами формування
незадовільної якості води в басейні Дністра є скиди
забруднених стічних вод побутовими та промисловими
підприємствами, та розміщення на малих річках басейну
значної кількості комунальних та промислових підприємств з
недостатнім рівнем очищення стічних вод.
Тому, для більш об’єктивної оцінки якості води необхідно
виконати роботу по вдосконаленню програми гідрохімічного
моніторингу. Потребує коригування періодичність проведення
відбору проб з метою збільшення їх частоти.
Багато проблем водних ресурсів і забруднення води, які
раніше в часи Радянського Союзу мали внутрідержавний
характер, сьогодні набули транскордонного контексту. Це
потребувало нової і узгодженої між суверенними державами
нормативно-правової
бази
для
управління
водними
ресурсами.
Основним документом, що забезпечує основу для
встановлення співробітництва по конкретним рікам і озерам
стала «Конвенція по охороні та використанню транскордонних
водойм та міжнародних озер» підписана в м. Хельсінкі 17
березня 1992 року. Дана Конвенція підготовлена під егідою
ЄЕК ООН і вступила в дію 6 жовтня 1996 року[3].
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Слабкою ланкою процесу управління водними ресурсами
часто є програми моніторингу. Наявні дані, які не узгоджені
відповідно між сторонами і є неповними або не достовірними,
ускладнюють визначення стратегії покращення управління
водними ресурсами.
За
змістом
двостороннього
та
багатостороннього
співробітництва сторони для оптимізації охорони водотоків
повинні розробляти сумісні програми моніторингу якісних і
кількісних показників води. Нині, між Україною і Молдовою
існує лише двостороння угода між урядом Республіки Молдова
та урядом України про спільне використання та охорону
прикордонних вод (23 листопада 1994 р.). Вона представляє
собою типовий «рамковий» документ. Сфера застосування
угоди – всі прикордонні води, які визначаються як «ділянки рік
та інших поверхневих водотоків, по яким проходить державний
кордон», а також «поверхневі і підземні води в місцях, що
перетинаються державним кордоном».
Основою транскордонного співробітництва є розробка і
прийняття програм сумісного моніторингу та оцінки. Даний
процес потребує, щоб країни визначили загальні інформаційні
потреби, необхідні з точки зору їх політики управління водними
ресурсами, і після цього розробили і ввели в дію програми
моніторингу (при цьому потрібно приймати до уваги потребу в
інтегральній оцінці).
Підвищення
ефективності
моніторингу
та
оцінки
транскордонних вод передбачає також розробку стратегії
оцінки
та
використання
існуючого
законодавства[2].
Позитивний або негативний вплив на процес моніторингу та
оцінки будуть справляти й інші аспекти. До них відносяться, по
меншій мірі, такі аспекти, як угоди по транскордонним водам,
доступ до інформації та укріплення довіри між партнерами.
Таким чином, моніторинг буде сприяти досягненню кращих
результатів в цих сферах політики та управління.
Отже, для того щоб покращити співробітництво в галузі
управління екологічного стану басейну Дністра слід:
•
вдосконалити
програму
гідрохімічного
моніторингу басейну Дністра в Україні;
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•
розробити і узгодити на міждержавному рівні
програму транскордонного моніторингу та оцінки якості води
річок басейну Дністра.
1. Водний кодекс Україи. – К.: ІВА «Астрая», 1995.- 60 с.
2. Руководящие принципы мониторинга и оценки качества
воды в трансграничных реках. In: protection of tranboundary
waters; guidans for policy – and decision-making. Water series 3.
ECE/CEP/11. unated Nations economic Commission for Europe.
Unated Nations. New York and Geneva, 1996. 4. Конвенция по
охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер. Done at Helsinki, on 17 March 1992.
Unated Nations. New York and Geneva, 1994.
Елена Гречко
Московский государственный университет имени. М.В.
Ломоносова
grenka@hotmail.ru
Региональные модели управления
транснациональными корпораціями
Рассматривая деятельность ТНК в условиях глобализации,
необходимо учитывать, что конкуренция между ними все
более переходит в сферу организационных факторов.
Необходимость действовать одновременно во многих странах,
связанных между собой сложными взаимодействиями,
заставляет компании пересматривать традиционные основы
своей организации. При прочих равных именно компании,
обладающие наиболее гибкой системой управления, получают
в таких условиях конкурентные преимущества.
Можно выделить три основные региональные модели
управления ТНК: американскую, европейскую и японскую, в
основе
которых
лежат
принципы,
принадлежащие
управленческой культуре, сформированной в рамках
национальных экономик.
Американская модель управления ТНК наиболее близка к
практике американских компаний в США и отличается слабым
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взаимодействием с управленческой культурой принимающей
страны. Стратегия «глобальных поставок», разделяющая в
пространстве различные стадии производственного процесса
по принципу наименьших издержек, привела к тому, что
филиалы американских ТНК распределились по всему миру,
представляя собой глобальную производственную сеть:
высокотехнологичные
производства
и
научноисследовательские подразделения в развитых странах, а
производства, требующие меньшей квалификации рабочей
силы, в новых индустриальных и развивающихся странах.
Для японской модели управления характерно применение
коллективных форм ответственности и принятие решений
«снизу вверх». Ориентация на долгосрочную перспективу в
значительной
степени
поддерживается
перекрестным
владением
акциями
между
крупнейшими
японскими
компаниями. Концентрация предприятий в пространстве,
необходимая для реализации системы поставок «точно-всрок» приводит к образованию таких пространственных
структур как «трансплантный коридор» в автомобильной
промышленности
США.
Этому
в
немалой
степени
способствует также свойственное для японской модели
сохранение всех организационных и технологических
преимуществ при организации зарубежных филиалов, и их
максимальная адаптация к местным условиям.
Европейская модель управления отличается определенной
дифференциацией, связанной с неоднородными социокультурными условиями внутри региона. В целом, можно
сказать, что европейская модель управления ТНК занимает
промежуточное положение между японской и американской
моделями. Глобальная структура международных операций
сближает американскую и европейскую модели управления
ТНК. Для европейских компаний характерно более тесное
сотрудничество с зарубежными филиалами и их менеджерами
и, большее взаимодействие с управленческими культурами
принимающих стран, что позволяет лучше учитывать условия
местных рынков и гибче реагировать на их изменения, а
относительно емкий рынок европейских стран по сравнению с
японским, определил большую стандартизацию продукции и
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соответствующую производственную стратегию, а господство
традиций индивидуализма – систему управления персоналом.
В условиях глобализации в деятельности ТНК возрастает
значение локальных факторов, которые все более
определяют совокупность методов управления в каждом
конкретном случае, т.е. количество вариантов управленческих
решений возрастает, делая менеджмент, с одной стороны,
более глобальным, а, с другой, все более зависимым от
условий конкретной территории. Поэтому уже нельзя говорить
об инвариантности какой-либо из региональных моделей
управления – американской, европейской или японской.
Теоретические принципы и практические управленческие
подходы,
присущие
региональным
моделям,
распространяются в другие регионы на зарубежные филиалы
ТНК,
где
происходит
взаимодействие
с
местной
управленческой культурой. В результате, ТНК накопили
обширный опыт глубокой адаптации всех своих подсистем к
социально-экономическим
и
культурным
условиям
функционирования, и этот опыт складывается в отдельную
модель управления – модель управления ТНК или
транснациональный менеджмент.
Мария Гречушникова
Московский государственный университет
имени М. В. Ломпоносова
allavis@inbox.ru
К вопросу о способе расчета внутрисуточного хода
составляющих теплового баланса водоема
Для реализации задачи по трансформации алгоритма
модели
ТМО
для
расчета
внутрисуточного
хода
гидрологических характеристик необходимо выбрать способ
расчета испарения и турбулентного темплообмена с
атмосферой не требующих от пользователя наличия
результатов специальных трудоемких наблюдений. Обзор
существующих методов показал, что наиболее подходящим
для этой цели является аэродинамический метод, основанный
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на теории турбулентности. Наибольшие трудности в
применении этого метода связаны с определением
коэффициента турбулентности (Кт). В одной из работ,
посвященных этому вопросу [1], проведен сравнительный
анализ результатов расчета по различным методикам для
одних и тех же исходных данных. В данной работе из
предложенных методик М.И.Будыко [2], ГГО [3], А.Р.
Константинова [6], М.П.Тимофеева [4], В.П. Кожевникова [5]
две последние были выбраны для расчета по данным
полевых
наблюдений,
проведенных
на
Можайском
водохранилище летом 2006 г., включавших измерение
температуры и влажности воздуха и скорости ветра на высоте
0,5 и 2 м над водой, а также измерение температуры воды.
Для расчета испарения (LE) и турбулентного теплообмена
(P) использованы формулы, приведенные в [7]:
LE = 0,34Кт(eo-e2) , P = 0,22Кт(To-T2), (кал/см2 мин),
где ео- максимальная упругость водяного пара при
температуре поверхности воды, е2 – упругость водяного пара
на высоте 2 м (мб), To- температура поверхности воды, T2 –
температура воздуха на высоте 2 м. Для выбора наиболее
приемлемого метода расчета Кт произведено сравнение
результатов расчета, осредненных за сутки (LEоср и Роср), и
среднесуточных величин определенных по формулам,
использующимся в модели ТМО:
LEср сут = 4,85·10-5ρoЕ(597-0,57To), Pср сут = 2.65(ToT2)(1+0,72w2) (Вт/м2),
Е = 0,14(ео-е2)(1+0,72w2) (мм), где ρo
- плотность
поверхностного слоя воды.
Наилучшие результаты получаются при использовании
метода Кожевникова для расчета Кт. Этот метод также удобен
тем, что он наиболее прост в отношении алгоритмизации и
введения расчета в программу модели тепло-масообмена, а
главное – не требует специальных градиентных наблюдений
за температурой и влажностью воздуха. Дополнительные
расчеты по результатам наблюдений 1995-2004 гг. из банка
данных Красновидово показали, что применение метода
Кожевникова для определения Кт и расчета LЕ и P дает
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хорошие результаты и наиболее перспективно для
использования в модели ТМО.
Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ
молодым ученым МК-2622.2005.5 и гранта РФФИ (проект №0505-64870).
1. Бабкин В.И. Испарение с водной поверхности. Л.:
Гидрометеоиздат, 1984, 80 с. 2. Будыко М.И. Испарение в
естественных условиях. Л.: Гидрометеоиздат, 1948. 136 с. 3.
Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Л.:Гидрометеоиздат,
1976, 639 с. 4. Тимофеев М.П. Метеорологический режим
водоемов. Л.: Гидрометеоиздат, 1963., 290 с. 5. Кожевников
В.П. О расчете испарения с водоемов с учетом температурной
стратификации атмосферы. Труды ГГО, 1969, вып. 158, с. 97106. 6. Константинов А.Р. Испарение в природе. Л.:
Гидрометеоиздат , 1968, 532 с. 7. Огнева Т.А. Опыт расчета
испарения с поверхности воды и теплообмена с воздухом оз.
Балхаш. Труды ГГО, 1958, вып. 78, с. 120-124.

Рис. 1. Сравнение результатов расчета среднесуточных
величин LE и Р и их осредненного внутрисуточного хода.
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Столичне місто у геополітичному просторі держави
Столичний вплив на національній арені реалізується
передусім через наступні групи чинників, серед яких особливо
варто виділити групу політичних факторів, більш детально
окресливши основні напрямки їх впливу, що диференціюється
у залежності від:
•
Політичного устрою держави. Політичне значення
столиці і, відповідно, її геополітична роль значною мірою
визначаються типом державного устрою. Адже федеративний
устрій передбачає існування інших потужних регіональних
центрів, що мають вагомий вплив на суб’єкти федерації. А це
зменшує потенційні можливості федеральної столиці для
нарощування своєї ваги у суспільстві, потребує застосування
особливих
підходів
задля
визначення
оптимального
розміщення столиці. Так, на відміну від більшості унітарних
держав, столиці федерацій розміщуються не в найбільших за
чисельністю містах держави, економічних, освітніх, культурних
центрах, які представляють окремі суб’єкти федерації, а в
«нейтральному» пункті, на рівній відстані від головних
господарських районів та історичних центрів розселення
основних етнічних груп, центрів політичної активності суб’єктів
федерації;
•
Концентрації столичних функцій в одному місті.
Територіальне
розосередження
столичних
функцій
у
геополітичному контексті сприяє становленню декількох
центрів зі значною політичною вагою, що виступають свого
роду конкурентами за контроль над механізмами впливу. Це
виражається, зокрема, і в боротьбі різного роду груп за
лобіювання вузькорегіональних інтересів;
•
Історичної стабільності столичного статусу.
Історично стабільне столичне місто має незамінні традиції
консолідації нації і репрезентації її на міжнародному рівні. Це
віковий досвід не лише організації усієї політичної підсистеми
міста разом з системою підготовки кадрів, надважливим є
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масове сприйняття такого міста у ролі національного центру,
якому делегують повноваження;
•
Національної традиції організації політичної
сфери життя і управління. Процеси становлення державності і
формування національної території, безумовно, знаходять
своє вираження у досвіді організації управління, регіональній
політиці,
рівні
політичної
свідомості
і
специфічних
національних традиціях організації політичної системи країни.
Означені вище суспільні зрізи є важливим фактором
формування геополітичної ваги столиці на національній арені;
•
Ступеню консолідації нації. Завдання консолідації
розрізнених регіонів є одним з найважливіших для столиці,
адже його вдала реалізація створює, по суті, передумови і
можливості для здійснення самих столичних функцій. Якщо
столичне місто володіє потужними неформальними важелями
впливу на суспільство і успішно їх використовує, його
сприйняття як міста-лідера створює важливий запас
стабільності у суспільстві;
•
Ступеню етнічної однорідності. Даний фактор
може набувати неабиякого значення за умов існування в
суспільстві конфліктів на етнічній основі, що загострюються
при компактному проживанні етнічних груп. Критичною
ситуація стає за умов ескалації таких конфліктів, коли
засвідчується неспроможність столиці як центру утримувати
баланс у задоволенні регіональних інтересів. А особливо тоді,
коли столичне місто асоціюється з іншою етнічною групою;
•
Наявності
інших
центрів
політичного
чи
економічного впливу. З одного боку, наявність близьких за
рівнем
впливу
міст-конкурентів
сприяє
саморозвитку
столичного міста, зокрема, через формування мережі
взаємодій з регіональними центрами. Адже існування
суцільної периферії довкола столиці і її монопольне лідерство
на національному рівні не сприяють розвитку столичного міста,
трансформації його структури. А відповідно - і розширенню
каналів геополітичного впливу, зокрема макрорегіонального.
Крім того, це не задовольняє стратегічні державні інтереси. З
іншого боку, столиця прагне зміцнити і посилити своє
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становище в усіх сферах суспільних взаємодій, що створює
свого роду конфлікт інтересів;
•
Політичного макрорегіонального впливу. Даний
чинник тісно пов’язаний із геополітичною вагою самої держави,
яку репрезентує столичне місто.
Коротко окреслимо основні напрямки інших груп впливу.
Економічні чинники впливають на геополітичну вагу
столиці у залежності від:
•
Рівня
розвитку
територіальної
організації
суспільства;
•
Рівня концентрації у столиці виробничого
потенціалу і невиробничих функцій;
•
Зосередження бізнес-еліт і різного роду груп
впливу, що певною мірою можуть визначати регіональний
розвиток;
•
Ступеня інвестиційної привабливості на фоні
інших регіонів;
•
Інноваційного потенціалу;
•
Рівня
безробіття
в
країні,
перспектив
працевлаштування і територіальної диференціації у ступені
доходів населення;
•
Макрорегіональної економічної ролі.
Група суспільних чинників об’єднує основні напрямки
впливу столичного міста на державну територію, що
розкривають можливості формування особливих якостей
столичної територіальної системи:
•
Зосередження провідних науково-дослідних і
проектно-конструкторських інститутів, освітніх закладів;
•
Якість
соціального
середовища,
рівень
соціальних стандартів, запитів суспільства і можливості для їх
задоволення;
•
Прогресовизначальні функції столичного міста;
•
Рівень розвитку культурної сфери в державі;
•
Стан
розвитку
системи
комунікацій
на
національній території.
Водночас істотно впливати на геополітичну роль столиці
можуть фактори, пов’язані з положенням столичного міста:
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•
Площа і конфігурація території країни;
•
Рівень її освоєності;
•
Розміщення столиці з врахуванням ступеня
розосередженості економічного потенціалу;
•
Близькість до кордонів і системи природних
комунікацій.
Павло Жирнов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Трансформація техногенного рельєфу: прикладні
аспекти
ХХІ століття характеризується активним антропогенним
впливом на навколишнє середовище. Геоморфологічні
процеси, що сформували зовнішній вигляд нашої планети,
набагато повільніші за своїми темпами, ніж потужна
будівельна діяльність останніх двохсот років, коли за
невеликий проміжок часу людина створює міста як осередки
техногенного середовища, водосховища як техногенні моря,
терикони порід як техногенні пагорби, сільськогосподарська
діяльність стала порівнюватися з масштабами денудаційних
процесів, з вивітрюванням, площадкою ерозією, але
здійснюється вона у 1000 разів швидше, ніж в природі на
протязі усієї геологічної історії.
Як відомо на поверхні землі при проведенні різноманітних
будівельних і гірських робіт, в результаті виробничої діяльності
людини утворюється специфічний техногенний рельєф.
Масштаби його поширення і види є надзвичайно великими,
тому існує класифікація штучно створених форм рельєфу:
1) Інженерно-будівельний рельєф: а) вироблений –
поверхні зрізання і вирівнювання, виїмки, тунелі, підземні
виробки, штучні водойма;б) акумулятивний – насипи, вали,
дамби, відвали, насипні і намивні поверхні, тераси, пляжі.
2) Гірничопромисловий рельєф: а) вироблений – наземні(
кар’єри, копальні) і підземні( шахти, штольні) виробки,
посадочні і провальні, лійки, зсуви і тіла опливання на
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укосах;б) акумулятивний – терикони, відвали, хвостосховища,
засипані кар’єри.
3) Агрогенний рельєф: а) вироблений – вирівняні поверхні
і нанорельєф полів, канави, ставки, яри, вибої, улоговини
дефляції;б) акумулятивний – насипи, вали, греблі, засипані
яри, терасовані схили.
4) Селітебний: а) давньовироблений ( печери, ями, рови,
шурфи, зрошувальні мережі, дороги);б) сучасно вироблений (
підземні сховища, гаражі, катакомби); в) давньоакумулятивний
( стійбища городища, кургани, могильники, звалища); г)
сучасний акумулятивний ( дамби, гірки, намивні, насипні
тераси, пляжі, підпірні стінки, смітники).
Основною проблемою є те, що техногенний рельєф є по
суті чужорідним неестетичним компонентом ландшафту,
займає величезну площу корисної території, є реальною
загрозою для навколишнього середовища, спричинює
знищення рослинності, осушення водоймищ, відведення річок,
активізує негативні інженерно-геоморфологічні процеси такі як
обвалювання, поява тріщин в гірських породах, провалювання,
просідання ґрунтів. Ось чому зараз стало актуальне питання
екологічної трансформації технорельєфу, і інженерна
геоморфологія – одна з наук, яка бере на себе
відповідальність
за
раціональне
використання
геоморфологічного середовища, оскільки є підґрунтям для
планування території, її інженерного захисту, естетичного
оформлення.
На сучасному етапі існують наступні методи трансформації
техногенного рельєфу:
гірсько-технічна
трансформація
–
передбачає
використання технорельєфу у якості насипних ґрунтів для
заповнення виїмок у дорожньому будівництві і будівництві
земельних дамб, формування штучних ґрунтів під міську
забудову.
біологічна трансформація рельєфу представляє собою
перетворення різноманітних кар’єрів, котлованів під зони
рекреації і відпочинку. Відкоси схилів і відвали землі необхідно
вкривати лісом
і засіювати багаторічними травами. Для
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посадки лісу поверхню схилів необхідно згладжувати до 1820°, під сади – до 11°, під с/г культури до 3-5 °.
трансформація сміттєзвалищних утворень: звалища на
території
міста,
складені
будівельним,
побутовим,
промисловим сміттям можна представити у вигляді штучного
технорельєфу, структурний склад якого представлений
чужорідними речовинами для природного середовища.
трансформація сміттєзвалищних територій передбачає
також переробку їх для потреб різноманітних галузей
господарства, будівництва.
На сьогоднішній день інженерна геоморфологія вирішує ряд
таких важливих завдань:
1) Трансформація технорельєфу, структурний склад якого
відображений пустою або хімічно отруйними речовинами, на
яких не можливий розвиток рослинності
2) Зниження економічної собівартості трансформаційних
робіт.
3) Передбачення оптимальних умов трансформації та
загальне покращення геологічного середовища.
Сьогодні в світі ні в кого не викликає сумнів щодо
трансформації технорельєфу, оскільки вартість на землю
продовжує зростати, екологічний стан довкілля стає дедалі
гіршим. Можна навести чисельні приклади трансформації
технорельєфу, які були здійснені у різних країнах світу і
продовжуються сьогодні:
Так, наприклад, у Нью-Йорку для засипки ділянки під
житлову
забудову
на
березі
острову
Манхеттен
використовувався ґрунт, що був вилучений при викритті
котловану під споруду Всесвітнього торгівельного центру.
В Канаді для спорудження нової дамби, що
передбачалася для розширення гавані Торонто у якості
штучної основи використовувалися породи, що були вилученні
з відвалів під час будівництва метро.
Для
засипки
Токійської
бухти
в
Японії
використовувалися відходи у вигляді золи та шлаку.
В Ростові-на-Дону на місці відпрацьованого кар’єру
було створено водоймище і паркова зона, коли для чаші
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водоймища використали донну частину кар’єру, а схили було
засаджено лісовими і декоративними породами.
Місто Варшава повністю побудовано на уламках
будівельного сміття після ІІ Світової війни. Відвали битого
каменю були вирівняні, подрібнені, засипані шаром гравію –
все це стало основою здійснення надійного будівництва на
території даного міста.
У Ліверпулі була спочатку побудована земляна дамба,
яка сприяла осушенню території, на яку почали складати
відходи. Пізніше вони були утрамбовані і засипані ґрунтом,
який послугував основою для насадження рослинності. Зараз
Ліверпульський парк – один з найкрасивіших у Великобританії.
Щодо проблеми наявності рельєфу, складеного хімічно
небезпечними
породами:
на
Донбасі
терикони
використовують як зміцнюючи
добавку в асфальт,
конструкційні матеріали. У США подрібнене під високим
тиском пляшкове скло було використане для улаштування
пляжної зони з метою захисту території від абразії, при цьому
воно було безпечне як для людини, так і для природного
середовища.
Таким чином важлива роль будівництва у загальному
техногенезі диктує розвиток інженерної геоморфології і
висуває їй на найближчий час задачі екологічної
трансформації технорельєфу для збереження майбутнього на
Землі.
Михайло Закорчевний
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Проблема підтоплення земель у зоні впливу
дніпровських водосховищ
Внаслідок людської діяльності кількість і складність
екологічних проблем в останні десятиліття катастрофічно
зростають. Серед них особливе місце займає підтоплення, яке
за масштабами поширення та мірі негативного впливу не має
собі рівних в Україні. Розвиток цього процесу на забудованих
територіях призводить до обводнення та просадок з
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подальшим руйнуванням жилих, громадських та промислових
будинків і споруд, періодичного або постійного замочування та
корозії підземних комунікацій, руйнуванням доріг та інших
об’єктів інженерної інфраструктури.
Природне підтоплення відмічається в північній частині
України, на Поліссі, де сформувалась область реґіонального
високого положення ґрунтових вод. Гідрогеологічні умови в
цьому регіоні є визначальним чинником активізації процесів
підтоплення та заболочування. Зовсім інші причини на півдні
України, де сотні тисяч гектарів підтоплених, еродованих,
засолених земель, а також таких, де прогресують процеси
осолонцювання. Тут маємо наслідки непродуманої діяльності
людини. Велике зрошення, яке на початковому етапі вирішило
багато проблем степу, нині може стати трагедією для цих
земель. Ситуація стає все тривожнішою. Скидами води зі
зрошувальних систем забруднюються затоки Чорного й
Азовського морів, що порушує в них екологічну рівновагу, іноді
призводить до загибелі акваценозів. За розрахунками вчених,
від 20 до 30% поданої в зрошувальні системи води,
втрачається в результаті інфільтрації води при поливах
культур та фільтрації з каналів. Процеси інфільтрації значною
мірою зумовлюють засолення і осолонцювання ґрунтів, що зі
свого боку спричиняє різке зниження врожаїв на поливних
землях. Якісний склад земель постійно погіршується. Багато
угідь отруєно пестицидами, солями важких металів тощо. У
нашій державі вже втрачено понад 600 млн. тонн
поверхневого шару ґрунтів, у тому числі 20 млн. тонн гумусу.
Сучасний стан меліоративних систем і рівень їх
використання характеризується як такий, що має деструктивні,
екологічно небезпечні і економічно неефективні тенденції.
Необхідний якісно інший підхід до розв’язання проблеми
підтоплення земель, ніж існував раніше. Він має базуватись на
розробленні сучасної концепції, загальнонаціональної та
реґіональних, галузевих програм та науково-обґрунтованих
заходів щодо зменшення цього негативного процесу,
пріоритетному фінансовому забезпеченні цих заходів.
Україна
належить
до
країн,
де
перетворення
сільськогосподарського виробництва у високо розвинутий

166

сектор економіки неможливе без зменшення його залежності
від несприятливих природнокліматичних умов. Ця проблема
може бути вирішена лише завдяки застосуванню зрошення у
зоні недостатнього та нестійкого зволоження, яка охоплює
майже 2/3 території України. Сьогодні площа зрошуваних
земель в Україні складає 2,19 млн. гектарів або 6,7 % площі
сільськогосподарських угідь. Ці землі є національним
багатством, страховим фондом держави у забезпеченні
продукцією рослинництва за несприятливих погодних умов.
Довгострокова тенденція розвитку підтоплення земель у
світлі успадкованих від СРСР регіональних техногенних
порушень водно-екологічних систем та зростаючого впливу
глобальних змін клімату набуває у ряді регіонів України ознак
національної загрози і тому вимагає нових підходів до оцінок
його небезпеки, а також природно-техногенних ризиків
екологічного та соціально-економічного змісту, а також
природно-техногенних ризиків екологічного та соціальноекономічного змісту.
1.
Кабінет
Міністрів
України.
Інформація
до
парламентських слухань 19 лютого 2003 року „Підтоплення
земель в Україні: проблема та шляхи подолання”. – Київ, 2003.
– 49 с. 2. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН
України. Наукова записка до парламентських слухань „Про
підтоплення земель в Україні: проблеми та шляхи подолання”.
– Київ, 2003. – 15 с. 3. Яцик А.В. Підтоплення
сільськогосподарських угідь // Екологічний вісник. – 2002. №34. – с.23-24.
Євген Іванов, Юрій Андрейчук
Львівський національний університет імені Івана Франка
Аналіз розміщення гірничодобувних об’єктів та обсягів
накопичених відходів
у Львівській області
На
основі
геоекологічних
(здебільшого
екологоландшафтних) досліджень [1, 2], а також опрацювання
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статистичних [3] та літературних даних проаналізувано
розміщення техногенних відходів у межах гірничодобувних
підприємств Львівської області.
Станом на 1.01.2005 р. на Львівщині накопичено у відвалах,
териконах
і
хвостосховищах понад
1,1
млрд.
м³
гірничопромислових відходів, з яких 84,5 млн. т надзвичайно
високотоксичних речовин. Впродовж лише 2004 року на усіх
діючих підприємствах гірничодобувної промисловості реґіона
утворилося понад 941 тис. т токсичних відходів, із них першого
класу небезпеки – 1,4 т, другого – 595,5 т, третього – 1684,4 т,
четвертого – 938,7 тис. т.
Найбільшими “постачальниками” відходів у вигляді
розкривних порід, флотаційних хвостів і рештків фосфогіпсу до
1997 р. були Яворівське і Роздільське ДГХП “Сірка”. За час їх
роботи у відвали переміщено близько 636,5 млн. м³ порід,
накопичено 128,0 млн. м³ флотаційних карбонатних хвостів і
3,0 млн. т фосфогіпсу. Під їх складування зайнято 1,5 тис. га
земельних угідь.
Під час видобутку кам’яного вугілля у Червоноградському
ГПР щороку на земну поверхню піднімається 2,3 млн. т
гірських порід. Тут у відвалах шахт і збагачувальної фабрики
на площі 474 га нагромаджено 66,1 млн. м³ пустої породи і
близько 9,1 млн. м³ відходів збагачення. Внаслідок
спалювання цього вугілля на Добротвірській ТЕС щороку
утворюється 66,7 тис. т золошлакових відходів, яких тут
складовано понад 6,5 млн. т на площі 200 га.
Водночас, відходи гірничо-хімічної галузі представлені
глинисто-сольовими
хвостами
Стебницького
ДГХП
“Полімінерал”, шламами Дрогобицького НПЗ, порожніми
породами АТ “Бориславський озокерит”. Загальний об’єм
накопичених відходів на цих підприємствах складає 21,2 млн. т
на площі 245 га. Відносно малий об’єм відходів накопичено під
час видобутку цементної і вапнякової сировини та різних
будівельних матеріалів. При середньорічному поточному
видобутку у кількості 2,1 млн. м³ у відвалах на площі 86 га
складовано всього 5,4 млн. м³.
Загалом, за вагою та обсягом гірничопромислових відходів
пункти їхнього складування у межах Львівської області

168

надзвичайно контрастні. Астрономічні обсяги (понад 200 млн.
т) відходів нагромаджені унаслідок видобутку самородної сірки
у Ходорівському Опіллі, Яворівському Поліссі і Стрийського
передгір’я, особливо в районі Яворівського ДГХП “Сірка” (рис.
1). Дуже велика їхня кількість (понад 10 млн. т) наявна також у
таких ландшафтах, як Сокальське пасмо, Ратинського Полісся,
Радехівського окраїнного Полісся, Львівського Опілля і
Дрогобицького передгір’я.
Завершуючи
короткий
аналіз
розміщення
гірничопромислових відходів, наявних на Львівщині, варто
відзначити, що вони зосереджені в околицях міст-центрів
гірничодобувної промисловості – Яворова, Нового Роздолу,
Червонограду, Соснівки, Дрогобича, Стебнику, Борислава і
Миколаєва, де питоме гірничодобувне навантаження
перевищує 500–1000 т/чол. Це створює значну небезпеку для
350 тис. мешканців головних гірничопромислових територій,
що становить 12,7 % населення Львівської області. Полігони
промислових відходів є серйозними джерелами забруднення
оточуючих природних ландшафтів, вони належать до
потенційних вогнищ катастрофічних екологічних ситуацій.
Прикладом може служити великомасштабне засолення
ґрунтів, поверхневих і підземних вод пов’язане з аварією на
хвостосховищі Стебницького ДГХП “Полімінерал” у вересні
1983 року, коли унаслідок руйнування дамби відбувся прорив
розсолів у кількості близько 5 млн. м³.
1. Іванов Є.А. Еколого-ландшафтознавчий аналіз
гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області).
Рукопис. дис. … канд. геогр. наук. – К., 2001. – 387 с. 2. Іванов
Є. Андрейчук Ю. Геоекологічні проблеми енерго- і
ресурсовикористання гірничопромислових територій Львівської
області // Ландшафти та геоекологічні проблеми ДністровськоПрутського реґіону: Мат-ли міжнарод. наук. конф. – Чернівці,
2005. – С. 30–33. 3. Стан запасів корисних копалин згідно
Державного балансу запасів. Львівська область. – К.:
Геоінформ, 1998. – 39 с.; 2000. – 32 с.; 2005. – 34 с.
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Рис. 1. Обсяги накопичення і розміщення
гірничопромислових відходів у межах ландшафтів Львівської
області
Фізико-географічні країни: А. Східно-Європейська рівнина,
Б. Західно-Європейська рівнина, В. Східні (Українські) Карпати.
Фізико-географічні області: І. Люблінська височина, ІІ.
Волинська височина, ІІІ. Бузьке Мале Полісся, ІV. Стирське
Мале Полісся, V. Розточчя та Опілля, VI. Західно-Подільська
височина, VII. Надсянське Передкарпаття, VIII. Дністровське
Передкарпаття, IX. Бескидське крайове низькогір’я, Х.
Бескидське скибове низько- і середньогір’я, ХІ. СтрийськоСянська верховина, ХІІ. Полонинське середньогір’я. Фізикогеографічні райони (ландшафти): 1. Ґрубешівське міжпасмове
Полісся, 2. Сокальське пасмо, 3. Іваницьке міжпасмове
Полісся, 4. Тартаківське пасмо, 5. Ратинське Полісся, 6.
Желдецьке Полісся, 7. Грядове (Пасмове) Побужжя, 8.
Радехівське окраїнне Полісся, 9. Бузько-Бродівське Полісся,
10. Підподільське окраїнне Полісся, 11. Равське Розточчя, 12.
Львівське Опілля, 13. Бібрське горбогір’я, 14. Ходорівське
Опілля, 15. Бережанське горбогір’я, 16. Вороняцьке горбогір’я,
17. Яворівське Полісся, 18. Сянсько-Дністровське Опілля, 19.
Стривігор-Болозівське передгір’я, 20. Дрогобицьке передгір’я,
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21. Стрийське передгір’я, 22. Присвіцьке горбогір’я,
Добромильське низькогір’я, 24. Орівське низькогір’я,
Тисівське низькогір’я, 26. Верхньодністровське низькогір’я,
Сколівське середньогір’я, 28. Турківська верховина,
Славська верховина, 30. Буківська полонина.
Ад
мініст
ратив
ні
облас
ті
Ми
колаївськ
а
Од
еська
Хе
рсонс
ька
АР
Крим

23.
25.
27.
29.

Табл. 1 Підтоплення південних регіонів України
1982 рік
1999 рік
Площа
Насе
Площ
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підтоплення
лені
а
лені
пункти
підтопл
пункт
ення
и
% Т
% К
%
Тис. км2
К
ількі
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ількі
сть
км2
сть
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1
1 4
1 3
3
35
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7 08
2

1,4

1

1
,
2
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0,61
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1
1

,
1
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,
1
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1,12

1
7,
9

1

1
0,8
7
,74

1
7,
1

3
2,
4

3
,7

74
1

4

6,
5
1

2
7

3

4
38

2
3,
3

3
18

2
9,
3

Дмитро Іванок
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ландшафтне планування: стан, проблеми, перспективи
На сучасному етапі втілення ідей раціональної організації та
сталого розвитку територій вже неможливо уявити без підходів
та методів ландшафтного планування як якісно нового, а
головне дієвого і прогресивного механізму.
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Трактування поняття ландшафтне планування розпалило
гарячу дискусію як серед вітчизняних, так і серед закордонних
науковців та експертів.
Так, Дроздов зазначає, що серед російських професійних
географів поки що поняття ландшафтне планування не
закріпилось. Він виділяє два основних типи тверджень. Суть
тлумачень першого типу полягає в тому, що ландшафтне
планування розглядається як одна із інтегральних форм
територіального планування. Другий тип суджень („формально
ландшафтний”) можна окреслити як будь-яке планування, що
використовує ландшафтний підхід [1] .
Натомість, на Заході, де власне, і зародився цей термін (
нім. „Landnutzungsplanung“, англ. “ Land use planning” та “
Landscape planning”)
під ландшафтним плануванням
розуміють географічно, екологічно і економічно обґрунтовану
територіальну організацію природи і господарства орієнтовану
на досягнення матеріальної, екологічної і естетичної
оптимізації умов життєдіяльності людини.
Обєктом
ландшафтного
планування
є
цілісна
взаємодоповнююча сукупність ландшафтів, господарських та
соціально-культурних комплексів певної території, при цьому
суб’єктами виступають як науковці - природничники (
геоекологи, біологи, гідроекологи тощо) так і архітектори та
дизайнери. В більш широкому розумінні суб’єктами можна
цілком справедливо вважати досить значний спектр
юридичних та фізичних осіб: органи охорони природи,
міністерства, неурядові та міжнародні організації, органи
планування, муніципалітети, природоохоронні союзи тощо [3].
На даному етапі чітко виділились три найбільш загальні
практичні напрямки ландшафтного планування господарської
діяльності [2]:
1.
Економічне,
чи
функціонально-виробниче,
орієнтоване на мінімізацію втрат господарської діяльності від
регіональних і місцевих природних ландшафтних факторів.
Провідна роль у цьому напрямку ландшафтного планування
належить
інженерній
географії,
природно-прикладному
районуванню і районним плануванням.
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2.
Ландшафтно-екологічне, орієнтовані на запобігання
або зниження шкоди природі від господарської діяльності і на
збереження сприятливих умов життєдіяльності людини. Тут
провідна роль належить геоекології або ландшафтній екології.
3.
Естетичне, з провідною роллю ландшафтної
архітектури і ландшафтно-естетичного дизайну, з їх мікро
пейзажною лірикою і правилами побудови художніх композицій
та сюжетів.
На сьогодні, можна виділити наступні загальні тендненції в
світовому ландшафтному плануванні:
• одержують розвиток комплексні форми планування;
• системи планування реагують на зростаючу дію ринкових
чинників;
• процедури планування стають гнучкішими;
• у деяких країнах відбувається децентралізація планування;
• зростає загальне розуміння значущості урбанізованих
територій для забезпечення сталого розвитку;
• роль держави як останній інстанції в ухваленні рішень зберігає
своєпринципове значення.
В Україні ж ландшафтне планування як напрям науково
практичної діяльності з’явилось не так давно, лише наприкінці
90-х років ХХ ст. І досі робить лише перші невпевнені кроки. За
15 років незалежності втілено в життя лише поодинокі проекти,
відсутня продумана стратегія на майбутнє, більше того не має
навіть чіткого розуміння головних принципів ландшафтного
планування.
Більшість
людей,
які
називають
себе
спеціалістами у сфері ландшафтного планування пропонують
лише невеличкий спектр послуг, як правило, суто
дизайнерського характеру. Прийнята ціла низка законів, проте
не має головного - галузевого, який би чітко визначав способи
здійснення ландшафтного планування і органи, що несуть за
це відповідальність. На жаль, фінансується лише менше
половини необхідних витрат для пріоритетних проектів,
визначених, наприклад, у "Плані дій Уряду"; плани обласного
рівня не дістають належної пріоритетності, нерідко взагалі
носячи характер побажань.
Отже, для того щоб отримати серйозні успіхи у сфері
ландшафтного планування в Україні, треба багато що
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докорінно змінити. Перш за все, має змінитись відношення
керівництва держави до ландшафтного планування. Влада
має перейти від пустих декларацій до конкретних дій:
навчитись не тільки приймати, а й виконувати закони; створити
центри, де з допомогою кваліфікованих іноземних фахівців
навчалися б і переймали досвід вітчизняні спеціалісти; зібрати
комісію з українських науковців, політиків, економістів,
дизайнерів, архітекторів та представників громадськості, а
також запросити кращих закордонних експертів для розробки
комплексної
прогами
ландшафтного
планування
та
подальшого її втілення; адже від продуманої, вивереної
політики у сфері ландшафтного планування виграють всі: і
влада, і економіка і суспільство. А для країни, яка прагне
вступити до Європейського Союзу, - це також дієвий
інструмент адаптації до норм і правил ЄС, де ландшафтне
планування вже давно стало запорукою гармонійного
розвитку.
1. Основы ландшафтного планирования (Теоретические и
практические аспекты устойчивого природопользования:
управление, принципы организации природно-хозяйственных
систем, ландшафтное планирование) / Под общей редакцией
Ю.П.Демакова.- Йошкар-Ола: Маар ГТУ, 2004 – с.345-383. 2.
Іванок Д.В. Основні підходи та принципи ландшафтного
планування // Молоді науковці – географічній науці. Матеріали
наукової конференції (27-28 жовтня 2006 року, Київ).- К.: ВГЛ
«Обрії», 2006.-254 с.
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Стратегии транснационализации европейских
нефинансовых транснациональных корпораций
на рынке России
Процесс транснационализации производства и услуг
получил особую динамику в условиях глобализации. По
данным ЮНКТАД, к настоящему времени число ТНК достигло
69,7 тыс., активизировалась инвестиционная деятельность
ТНК за рубежом. В 2000-е годы заметно изменяется
география внешних инвестиций ТНК. Один из главных
векторов трансформации – существенное сокращение
инвестиций в развитые страны и динамичный их рост в
развивающиеся страны, особенно азиатского региона.
Среди новых «полюсов роста» ПИИ ТНК особое место
занимает Россия, которая в 2004 г. привлекла 12,5 млрд, а в
2005 г. – уже 26,1 млрд долл. ПИИ. Почти 3/4 общего объема
входящих ПИИ обеспечивают европейские нефинансовые
ТНК, которые для проникновения на российский рынок
используют все возможные стратегии транснационализации и
способы инвестирования.
Наиболее распространенной в России является рыночноищущая стратегия, главная цель которой заключается в
расширении рынков сбыта продукции ТНК. Первые шаги на
этом пути - открытие представительства и организация на
местном рынке сбытовой сети компании. Подобная стратегия
используется европейскими ТНК практически во всех отраслях
экономики России.
Второй по частоте использования является ресурсоищущая стратегия, которая традиционно реализуется ТНК для
установления контроля, прежде всего, над местными
сырьевыми ресурсами. Особый интерес европейские ТНК в
России проявляют к нефтедобыче, а также в сфере
переработки и производства продуктов питания. В данном
случае используется наиболее широкий спектр способов
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инвестирования, включая стратегии слияния (например,
покупка английской компании «БиПи Амоко» 50% акций
компании ТНК), поглощения (покупка норвежским концерном
«Оркла»
фабрики
«СладКо»
и
т.п.);
заключение
стратегических альянсов, в т.ч. создание совместных
предприятий (СП «Рио Тинто» и «Норильского никеля»); а
также соглашения о разделе продукции (проекты «Сахалин2», Слымская группа месторождений).
Наименее часто европейскими ТНК в России используется
затратно-ориентированная
стратегия,
подразумевающая
выгодное использование местных факторов производства,
например, дешевой и квалифицированной рабочей силы, и
предполагающая создание трансплантантов. Подобная
стратегия практикуется европейскими ТНК, например, в
автомобильной промышленности (сборочный завод «БМВ» в
Калининграде) и фармацевтике («КРКА» с заводом в Истре).
Инвестиции и активы европейских нефинансовых ТНК
неравномерно распределяются по территории России.
Пространственные приоритеты в размещении ПИИ напрямую
коррелируют с инвестиционной привлекательностью регионов
страны. К настоящему времени выделяются три «ядра»
концентрации деятельности ТНК – Центральный и СевероЗападный регионы России, а также Сахалинская область. На
них приходится 80% всех ПИИ европейских ТНК.
Наиболее широкую географию интересов в России имеет
британский капитал, охватывающий в своей сфере
деятельности как европейскую, так и азиатскую часть страны.
Гораздо скромнее масштабы участия финских и норвежских
ТНК, для которых в выборе приоритетных регионов
деятельности играет большую роль «фактор соседства». В
сферу их интересов попадают регионы Северо-Запада России
(Ленинградская область), Севера (Мурманская, Архангельская
области, республика Карелия, Коми, Ненецкий автономный
округ).
Дальнейшее и углубленное изучение реализации стратегий
транснационализации на рынке России, в т.ч. силами
географической науки, имеет большое не только научное, но и
прикладное значение.
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Зміст техногенного туризму
При активному господарському освоєнні території виникає
проблема пошуків нових джерел для рекреації в силу
вичерпання або бідності існуючих культурно-історичних і
природних ресурсів. Виходом з такої ситуації може бути
використання нетрадиційних для рекреації можливостей
території, що призведе до формування нових видів туризму.
Особливе значення постановка такої проблеми має для
промислових регіонів (Кривбасу, Донбасу), де відзначається
високий ступінь антропогенних перетворень природних
ландшафтів і які можуть надати турпродукт переважно
залучаючи об’єкти виробничого генезису і змісту. Для
промислових регіонів одним з найперспективніших напрямів є
техногенний туризм.
Щодо змісту цього поняття, то серед наукових інтерпретації
можна виділити 3 підходи щодо розуміння явища техногенного
туризму: 1)тяжіння подорожей до закритих промислових
об’єктів, які мають історичну цінність як пам’ятки індустріальної
цивілізації [1, 3]; 2)техногенний туризм як вид рекреаційної
діяльності, спрямований на відвідування з різною метою
(науковою, пізнавальною, спортивною тощо) працюючих
об’єктів промисловості – з таким змістом техногенний туризм
більше відомий як промисловий туризм і досить широко
представлений у багатьох країнах світу; 3)з позицій
ландшафтного підходу техногенний туризм – це туризм, де
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об’єктами виступають промислові антропогенні ландшафти –
кар’єри, відвали, шахтні поверхневі провальні утворення,
підземні шахтні ландшафти та виробничі об’єкти (заводи,
фабрики, комбінати, шахти). Останнє тлумачення й прийняте
автором за методологічний підхід, який найбільш повній мірі
забезпечує конструктивно-географічний аналіз передумов і
територіальної організації техногенного туризму [2].
В залежності від цілеспрямованості та характеру
туристичних потоків ТТ цілком може бути як внутрішнім, так і
іноземним (міжнародним). Внутрішній туризм важливий своєю
потенційно високою масовістю за рахунок місцевих мешканців
(студентів, школярів, допитливих людей), іноземний туризм
(науковий, конгресний) навряд чи буде надто масовим, але
досить прибутковим. ТТ – це організований (плановий) вид
діяльності, так як серед об’єктів головними є працюючі
підприємства, до яких потрібен дозвіл на відвідування та
обов’язкове проходження інструктажу з техніки безпеки. За
організацією подорожі ТТ може бути ідентифікований
переважно як груповий (колективний) туризм. За строками та
тривалістю перебування в подорожі ТТ є переважно
короткостроковим – до 7 днів.
За територіальною ознакою ТТ може бути як місцевим
(спирається на туристів свого регіону), так і дальнім, з
реалізацією на внутрішньому та міждержавному рівнях.
Найкращим часом реалізації програм турів з техногенного
туризму є тепла частина року, тому він є більше сезонний, але
певною мірою може бути й постійним (наприклад шахтний
туризм). Вікові категорії туристів в ТТ не обмежені. Від віку
учасників подорожі він може бути дитячим, молодіжним та
дорослим. При цьому, методика реалізації програм турів в ТТ
бути істотно коливатись.
Різниця у мотивах людей до участі у турах з зумовлює
орієнтацію ТТ у наступних напрямках як: пізнавальний
(ознайомлення
зі
структурою,
генезисом,
розвитком,
екологічним станом та ін. промислових ландшафтів в наукових
і навчальних цілях); індустріально-культурний (знайомство зі
стародавніми та сучасними промисловими об’єктами);
конгресний
(проведення
екскурсій
під
час
роботи
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спеціалізованих наукових форумів – тут кількість ділових
туристів може одночасно сягати до 100 осіб); екологічний
(ознайомлення з найбільш тяжкими негативними наслідками
господарської діяльності на прикладі реальних об’єктів),
екстремальний – подорожі (лазіння, велопробіг) по
промисловим ландшафтам як аналогам печер (шахти),
аналогам гір (круті і скелясті схили кар’єрів і шахтних
поверхневих провалів, сипкі поверхні відвалів), високим
технічним спорудам; спортивний (змагання зі скелелазіння,
техніки пішохідного та гірського туризму, техніки спортивного
велотуризму та маунтинбайкингу); профорієнтаційний – для
підвищення привабливості підприємств.
В залежності від способів пересування, транспортних
засобів, якими користуються туристи, ТТ поділяється нами на
такі види: автобусний і залізничний (використовується як
допоміжний по доставці туристів до регіону та місця екскурсії),
велосипедний (екстрім-тур по поверхні відвалів і кар’єрів),
пішохідний (пішохідне пересування під час екскурсій або
пішохідного
туристичного
походу
по
техногенним
ландшафтам), спелеологічний (спуск в шахти), комбінований.
Таким чином, в залежності від рівня мобільності та способу
пересування ТТ є комплексним – як активним, так і пасивним.
Основною формою реалізації більшості напрямів ТТ є тури та
екскурсії, в меншій мірі спортивно-пізнавальні походи,
спортивні змагання. Усі туристсько-рекреаційні подорожі в ТТ
здійснюються за певними маршрутами. Практична реалізація
програм ТТ залежить від функціонально-господарської
структури індустрії туризму, яка представлена 3 складовими:
сферою гостинності (готелі, ресторани, заклади вечірніх
розваг), транспортним комплексом (транспортна мережа та
розвинені транспортні підприємства) та закладами туристичної
діяльності (туристичні фірми та агентства, екскурсійні бюро).
Економічний ефект від функціонування системи ТТ може
стати важливою статтею доходів до місцевих бюджетів
промислових регіонів від реалізації туристсько-екскурсійних
послуг.
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кatia_geo@bigmir.net
Стан та перспективи розвитку ділового туризму в Києві
Останнім часом в усьому світі прискореними темпами
розвивається діловий туризм, оскільки він є найбільш
прибутковим і має величезне значення для приймаючої країни
з економічної точки зору. Діловий туризм – це подорожі, що
здійснюються з метою участі в конгресах, зборах, семінарах і
інших важливих заходах. Залежно від мети ділові подорожі
можуть включати зустрічі і конференції, торгові виставки і
ярмарки, а також подорожі інсентиву (заохочувальні).
Актуальність проблеми створення інфраструктури ділового
туризму в Україні випливає з того, що вона буде значно
сприяти всебічному розвитку міст зокрема і держави загалом.
Багато вітчизняних готелів в своїй рекламі стверджують, що
вони здатні надати всі послуги, необхідні діловим туристам.
Проте часто ці послуги зводяться до їх надання в невеликому
приміщенні, що іменується бізнес-центром, де черговий
секретар виконує мінімум необхідних послуг для бізнесмандрівників. Насправді бізнес-центр – це організація, що
надає цілий набір ділових послуг.
Абсолютно очевидно, що роль бізнес-центрів і бізнесготелів в діловій інфраструктурі України, попит на офісні
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приміщення і ділові послуги високої категорії постійно
збільшуватимуться. Тому вкрай важливо в перспективах
розвитку
враховувати
принципи
створення
сучасної
туристської інфраструктури, важливі і актуальні концепції для
формування єдиного інформаційного простору. Для побудови
комплексних систем управління бізнес-центрами і бізнесготелями необхідно обговорити шляхи, засоби і методи
підвищення інвестиційної привабливості проектів будівництва
бізнес-комплексів і бізнес-готелів.
Сьогодні існує нагальна необхідність модернізації засобів
розміщення для ділових відвідувачів України. Майже всі готелі,
що мають в своєму розпорядженні сучасний рівень комфорту –
найвищого бізнес-класу. За висновками дослідження
міжнародних ділових організацій столиця і інші міста України
виявляються далеко не на висоті за якістю ділової
інфраструктури. Менше 20% українських готелів сьогодні
відповідають вимогам світових стандартів за рівнем комфорту.
Значущість Києва в економічному житті країни, безумовно, є
визначальною, але на готельному ринку Києва у 2006 р.
кардинальних змін не відбулося і ситуацію тут важко назвати
ідеальною. В цей час готельні управлінці зайняті
обслуговуванням «напливу» клієнтів, і їм не до вирішення
глобальних проблем. Тільки професійні експерти намагаються
з’ясувати напрямки розвитку столичної готельної індустрії,
процеси, що відбуваються на ринку готельних послуг, з метою
визначення основних тенденцій майбутнього розвитку.
На сьогодні відмічається стабільний попит на послуги
розміщення в столичних готелях, при чому не лише готелі
малої місткості, але і великі готелі мають стабільну та досить
високу заповнюваність. Зростання завантаження і зниження
обсягів знижок не лише в розташованих в центрі готелях, що
традиційно були лідерами ринку, але і навіть в тих готелях, які
раніше зазнавали певні труднощі унаслідок високої
одноразової завантаженості і віддаленості від центру міста, є
свідченням остаточної стабілізації ринку.
При визначенні перспектив на ринку лідирує показник
доходу, що генерується середнім номером в готелі, оскільки
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виручка з номера є похідною від кількості проданих номерів
(завантаження готелю) і ціни, за якою ці номери були продані.
Готелі 3-4-5 зіркової категорії, що традиційно відносяться до
верхнього сегменту ринку, не однорідні за своїми базовими
характеристиками – місцерозташуванням, класністю, місткістю
і тому можуть бути об’єднані в одну групу лише умовно. Можна
виділити серед вказаних об’єктів групи прямих і непрямих
конкурентів, серед яких порівняння будуть вже більш
адекватними. Враховуючи це, можна виділити серед готелів
верхнього сегменту наступні три підгрупи: центрально
розташовані готелі класу 5 зірок, центральні готелі класу 4
зірки (великої місткості) і готелі, розташовані у віддалених від
центру місцях (вони, до того ж, відрізняються більшою
місткістю, ніж їх непрямі конкуренти). Перша група –
безперечний лідер ринку: розрив між першою і третьою групою
за усередненим показником доходу на номер перевищує
100%. Друга група поступається лідеру, але менш помітно, ніж
у попередньому випадку. Таким чином, номери в найбільш
віддалених від центру готелях великої місткості опиняються
найменше прибутковими, не дивлячись на класність.
Таким чином практично всі готельні підприємства верхнього
сегменту ринку Києва на даний час мають стабільний попит.
Ця обставина дозволяє говорити про нормалізацію ситуації на
ринку і не передбачає серйозних потрясінь після виходу на
ринок нових гравців. В даний час ринок верхнього сегменту
здатний безболісно поглинути нову пропозицію, враховуючи,
що його обсяг у будь-якому випадку не складе більше 10% від
вже наявної бази. У інших ринкових сегментах становище з
попитом вже давно підштовхує до необхідності нового
будівництва, але тут зведення готельних об’єктів залежить як
від загального інвестиційного клімату, так і від безлічі інших
змінних, комбінація яких поки утруднює приплив капіталів до
цього виду ділової активності. Але в недалекому майбутньому
ситуація тут може кардинально змінитися. Про це говорить
зростаючий інтерес багатьох фінансових груп до цієї сфери
1. Котлер Ф., Мейкенз Дж. ,,Маркетинг. Гостеприимство и
туризм ,,Учебник для вузов /пер. с англ. Под ред Р.Б.
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Белек Иманкулов
Кыргызский национальный университет
имени Ж. Баласагына,
Институт горного дела и горных технологий
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Особенности геолого-тектонического развития
кыргызского Тянь-Шаня в формировании современных
гидрогеологических условий
К настоящему времени строение глубинных частей земной
коры изучено по данным сверхглубоких скважин, но механизм
циркуляции воды из мантии в верхние зоны земной коры
продолжает оставаться спорным: предполагают сплошные
"фильтрующиеся" и "диффузионные" движения потоков.
Неоднородность земной коры и верхней мантии
Кыргызского Тянь-Шаня отражается также на различиях
подземной гидросферы, в связи с чем возникает острая
необходимость
уточнения
гидрогеологической
роли
разрывных структур на глубинах. Подземная гидросфера
региона теоретически расчленена на мантийные и коровые
этажи: верхняя мантия включает два (нижний и верхний), а
земная кора- три (нижний, средний и верхний) флюидальногидрогеологических этажей.
Нижний
верхнемантийный
этаж,
включающий
астеносферный слой, рассматривается как область
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формирования
ювенильных
вод.
По
расчетам
в
астеносфере вода находится в свободном состоянии,
составляет 5-7% от ее общего объема и выносится на
поверхность земли по глубинным разломам.
Верхний
верхнемантийный
этаж
сложен
дегидратированными
породами
основного
и
ультраосновного состава. Он в гидрогеологическом
отношении из-за высокой плотности (3,2-3,4г/см) и
пластичности
является
глобальным
водоупором,
просачивание ювенильных вод происходит лишь по
сверхглубоким разломам.
Нижний флюидально-гидрогеологический этаж заключен
в
базальтовых
и
гранитных
слоях,
сложенных
метаморфизованными породами в эклогит-гранулитовой и
амфиболитовой фациях метаморфизма. В них при
плотности 2,6-3,2 г/см слабо развита трещиноватость, а
вещества в результате многократной перекристаллизации
утратили большую часть содержащейся воды, но
участвуют в процессе гидротермального рудообразования и
пополнения гидросферы.
Средний флюидально-гидрогеологический этаж развит в
зонах трещиноватости и их смятия. В структурном строении
участвуют разломы, различающиеся по внутреннему
строению и характеру дислокации пород, а также по
имеющимся в них пластинам, чешуям и блокам. Это
предопределило формирование вертикального характера
циркуляции подземных вод.
Верхний флюидально-гидрогеологический этаж заключен
в осадках мезо-кайнозоя, мощность которых составляет 3-5
км, средняя плотность горных пород- 2,0-2,5 г/см при
пористости, достигающей местами (песчаники, галечники,
конгломераты) 30%, что обеспечивает формирование вод,
циркуляция которых происходят в результате сил
гравитации
и
восходящей
генерации
флюидов.
Большинство современных минеральных вод Кыргызского
Тянь-Шаня, по всей вероятности, связаны с этим
флюидально-гидрогеологическим этажом.
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Следует отметить, что на пространственно-временное
распространение
приведенных
выше
флюидальногидрогеологических этажей в верхней части земной коры
этого региона накладывают решающий отпечаток.Нами, при
изучении гидрогеологических признаков глубинных частей
земной коры Кыргызского Тянь-Шаня выявлено: что, вопервых
в
характере
изменениий
физико-химических
показателей подземных вод наблюдаются три типа
(прямой, обратный или инверсионный и пульсирующий),
различающиеся, начиная с генетического уровня, во-вторых,
установлено,
что
разломы
снимают
не
только
деформационные напряжения в межблоковых зонах в
результате гравитационного перераспределения масс или
тектонических движений, но они являются прямыми путями
быстрого перемещения в пределы земной коры, с одной
стороны, парогазовых смесей из глубин, а с другойинфильтрационных вод. Более того, глубинные разломы
служат также гидрогеологическими границами между
различными типами структур и стратиграфическими
толщами. Рассмотрение глубинных разломов с этих позиций
обусловлено тем, что выявленная индивидуальность
параметров каждой гидрогеохимических зоны в зависимости
от
тектонического
режима
свидетельствует
об
их
генетической связи и с геодинамической обстановкой
региона в целом и целом подземная гидросфера зон
глубинных разломов представляет собой дискретную
гидрогеологическую систему, отличающуюся от тепло- и
водообменной
литосистемы
не
только
геои
термодинамическими
условиями,
но
и
емкостными
характеристиками: коллекторские свойства вмещающей
Среды, оцененные суммарной песчанистостью (%) , в
закрытой- составляют 15-20, в открытой- достигают до 60-70,
а в замкнуто-открытой- колеблются от 20 до 70.
В зонах глубинных разломов изучаемого региона на этой
основе выделены три типа гидрогеологических систем одного
ранга- открытый, закрытый и замкнуто-открытый. Первый
тип это замкнутая система, образованная в результате
водопоглощающей роли разломов в пределах ограниченного
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объема пород и на определенном уровне подземной
гидросферы, имеет поля с изометрическими площадями
распространения. Ей соответствуют зоны дробления
локальных взбросов и надвигов. Для второго, выполняющего
водоконтролирующую и водовыводящую роль, развитого в
зонах интенсивного и устойчивого смещения, характерны
активные процессы как в нисходящих, так и в восходящих
направлениях (Предтескейский, Трансиссыкульский, ЮжноФерганский и Чон-Курчакский и др.). Третий- это замкнутооткрытая система, приуроченная, главным образом к узким
межблоковым зонам поперечных разломов, сочленяющим
разномасштабные структуры с частой сменой знаков
тектонического и геодинамического развития. Для нее
свойственна по всем физико-химическим показателям
сложные гидрогеохимические неоднородности, у которых
максимальная импульсность мигания, совпадая с наиболее
активными периодами геологического развития, аналогична
по контрастности проявления временным вариациям в
подземных водах, возникающим в периоды подготовки и во
время свершения землетрясений.
Характерным
являются
для
глубинных
разломов
устойчивого растяжения унаследованный характер развития
гидрогеологических признаков, для замкнуто-открытойналоженный- за счет частой смены емкостно-фильтрационных
свойств
перекрывающих
и
подстилающих
пород.
Следовательно глубинные разломы, вскрывая очаги
концентрации растворов, формируются как основные пути их
перемещения, открытые до поверхности, так и замкнутые
которые затухают, не пересекая земную кору: такими
границами выступают шовные и горсто-грабеновые разломы,
располагающиеся на водоразделах современных горных
массивов.
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Джумагуль Кендирбаева, Белек Иманкулов
Институт горного дела и горных технологий КГТУ
имени И.Раззакова
О влиянии горнодобывающих предприятий
Кыргызстана на формирование
техногенных ландшафтов
Непрерывная добыча минерального сырья оказывает
мощное воздействие на природную среду, особенно в
наиболее старых горнорудных районах.
В данной работе освещаются существующие ныне
положения и наиболее вероятные тенденции изменения
геохимической трансформации ландшафтов Кыргызстана.
На
территории
Кыргызстана
горнопромышленные
техногенные
ландшафты
проявляются
с
различной
интенсивностью и направленностью в различных зонах,
начиная более полувека назад. При
этом среди
многочисленных факторов следует отметить аккумуляцию на
поверхности огромных объемов шахтных и рудничных вод,
созданных при разработке сульфидизированных угольных
залежей.
Исходя из вышесказанного, основные объекты вода и
почвы дали возможность выявить степень техногенной
трансформации, несмотря на то, что источники, как правило
точечные, т.к. режим внесения загрязнения повсеместно
постоянные, долговременные.
Рост масштабов загрязнения участков, граничащих с
точечными, но долговременными источниками поступления в
них
элементов
(сельскохозяйственных,
городских,
рекреационных и др.), сопровождающимися водоотливом
токсичных вод с частичной очисткой или без таковой,
приводит к многолетнему увеличению объемов этих вод и их
непрерывной и неуправляемой аккумуляции в почвах,
водоносных горизонтах и коре выветривания. Этот процесс
постепенно
привел
к
формированию
своеобразных
горнопромышленных
геохимических
ландшафтов,
преимущественно сернокислого класса. Интенсивность
техногенного воздействия попутных вод определяется
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геохимическими
и
гидрогеологическими
условиями
соответствующих исходных сред их проявления. Но, в
большинстве
горнорудных
районов
Кыргызстана
естественные гидрогеологические условиях верхней части
геолого-географического разреза давно и существенно
трансформированы.
Для оценки корректности методики исследования характера
и интенсивности накопления элементов нами привлечены
данные об их средних содержаниях в подземных водах зоны
гипергенеза, а также в пресных речных и озерных водах. Это
позволило
охарактеризовать
коэффициент
общего
техногенного
накопления
(Кн)
как
отношение
Сiзафиксированных содержаний элементов к принятому
«эталону» или «кларковым» их концентрациям в природных
водах (мг/л или мкг/л). Так, например, самые насыщенные и
контрастные ассоциации характерны для поверхностных
техногенных потоков- вод карьеров
и приотвальных
накоплений, зон обрушения
и сточных вод горнообогатительных объектов.
Поскольку общее накопление элементов определяется
минерализацией растворов (Мг/л), т.е. в данном случае
концентрацией сульфат-иона, то
через показателя его
удельного накопления (Км), практически соответствующего
известному коэффициенту водной миграции, выявлены
дифференцированность и контрастность гидрогеохимических
ассоциаций, находящиеся в закономерной связи также со
сроком отработки залежей. Более насыщены ассоциации
давно и интенсивно отрабатываемых месторождений угля, и
соответственно при отсутствии и недостаточной утилизации
вод
ощутимую «нагрузку» испытывают ландшафты,
прилегающие именно к ним, и наоборот. Исключение
составляют водосбросы и залежи, находящиеся в течение
нескольких десятилетий (20-25 лет) в консервации или
затоплении.
И наконец, наименьшая обогащенность
геохимической техногенной нагрузкой отмечается в тех
сточных накопителях-отстойниках, в которых отсутствует их
непрерывное
питание, а также за счет
постепенного
«разубоживания».
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В водах рассольных концентраций нефтяных и соляных
месторождений Ферганской котловины ареал вовлечения в
техногенную миграцию элементов специчен и отличает от
«нагрузки» вод сульфидизированных угольных объектов.
Например, выявлена контрастная вовлеченность ионов
натрия и калия, повсеместная вовлеченность в миграцию и
интенсивный вынос бора, галогенов и стронция, слабые
значения для редких щелочей и некоторых тяжелых металлов.
В водах большинства исследованных железистых
(Джетым), редкометальных (Актюз) и иных сравнительно мало
трансформированых проявлений концентрации металлов,
участвующих
в
формировании
техногенных
гидрогеохимических ассоциации невелики, ограничен и их
набор. Сказанное, по всей видимости, указывает на
незначительную
сульфидизированность
залежей
и
свидетельствует об угнетении процессов сернокислотного
выветривания- основного фактора перевода в раствор многих
металлов.
Доминирующим
в
этих
полях
является
углекислотное выщелачивание, а смена типа геохимического
барьера обусловила другой набор компонентов, а именно,
стабильный
комплекс
малоактивно
мигрирующих
гидролизатов и литофилов, редко халькофилов. В объеме
рудничных вод этих залежей велика доля атмосферной
составляющей, нежели влияние испарительной концентрации;
даже
при
длительном
воздействии
увеличение
метаморфизации таких водных потоков как
в условиях
подземных горизонтов, так и на поверхности земли ничтожен.
Таким образом,
формирование и преобразование
различных
техногенных
геохимических
ландшафтов,
окружающих
районы
горнопромышленного
освоения,
обусловлены прежде всего сложными взаимодействиями в
системе
«вода-порода»,
основанными
на
процессах
выщелачивания и растворения, накопления и осаждения.
Поэтому
предпринята попытка обоснования параметра,
способного показать индивидуальный вклад каждого
химического элемента в техногенный ландшафт, в результате
которой выяснена различная геохимическая вовлеченность.
Предполагается, что это связано во многом с селективным
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характером
«вхождения»
подавляющего
большинства
элементов в техногенную, особенно водную миграцию.
Вовлекаемость
элементов
оценена
коэффициентом,
представляющем собой частное
средних концентраций
соответствующего элемента в конкретных гидрогеохимических
ассоциациях ко всей сумме элементов, входящих в них.
Оценив доли техногенной нагрузки элементов в
гидрогеохимических
ассоциациях,
сформированных
длительным функционированием постоянных точечных
источников
на
картах
изображаются
техногенно
преобразованные ландшафты.
Выделение таксономических градаций определяется
индивидуальностью или общностью долей участия элементов
в структурах тех или иных ассоциаций. Эта методика является
первым
приближением
в
решении
самой
важной
геоэкологической задачи: оценке условий и уровней
геохимической трансформации весьма специфичных, давно
сформированных и развитых во многих старых районах
добычи
и
переработки
минерального
сырья
горнопромышленных ландшафтов.
Составленные карты конкретных участков, показывая
насыщенность элементами техногенных структур, в то же
время
при
известных
ассоциациях
и
сроках
(продолжительности)
существования
источников
их
формирования,
дают
возможность
проследить
и
прогнозировать
время,
наибольшую
и
наименьшую
обогащенность, а также направление движения техногенных
потоков.
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Никита Копа-Овдиенко
Московский Государственный Университет
имени М.В.Ломоносова
nike137@yandex.ru
Оценка устойчивости ПТК побережья Байдарацкой губы
к механическим нарушениям
В последние десятилетия на севере Западной Сибири
ведётся активная разработка месторождения углеводородного
сырья и строительство сопутствующих коммуникаций –
трубопроводов, автомобильных и железных дорог. Одним из
крупнейших проектов строительства в этом регионе является
проект магистрального газопровода Ямал – Европа [3]. В ходе
этого строительства предполагается сильное механическое
воздействие на ПТК, через которые будет проходить трасса
газопровода [2]. В связи с этим возникла необходимость в
оценке устойчивости ПТК к этому виду антропогенного
воздействия.
Исследования
устойчивости
ПТК
к
механическим
нарушениям проводились автором для двух участков
примыкания сухопутных частей газопровода к подводному
переходу через Байдарацкую губу: Ямальском (площадью 8
км2) на северо-восточном берегу губы и Уральском (площадью
12 км2) на юго-западном берегу. На этих участках встречаются
все доминантные и субдоминантные ПТК, характерные для
внутриконтинентальных районов Ямала согласно [1], и
одновременно имеются уникальные ПТК береговой полосы
(береговые
валы
и
лайды),
которые
во
внутриконтинентальных районах не встречаются. Таким
образом, по устойчивости ПТК этих участков можно судить об
устойчивости ПТК на всём отрезке проектируемого
газопровода, проходящем по тундровой зоне.
Всего на исследуемых участках выделяется 33 вида ПТК.
Из них на обоих участках встречается только 3. 17 видов ПТК
встречается только на Ямальском участке, 13 – только на
Уральском.
Все ПТК исследуемой территории мы подразделили на три
категории по общей
устойчивости
к механическим
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нарушениям: относительно устойчивые, слабоустойчивые и
неустойчивые.
Основным
фактором
подразделения
природных комплексов по уязвимости к механическим
воздействиям является крутизна склона. К относительно
устойчивым относятся комплексы с крутизной склонов менее
2о. К слабоустойчивым относятся ПТК с крутизной склонов 25о. К неустойчивым относятся ПТК с крутизной более 5о. Кроме
крутизны склонов, при подразделении природных комплексов
по уязвимости к механическим воздействиям принимаются во
внимание и некоторые другие факторы.
Согласно изложенной выше методике оценки устойчивости
ПТК, мы подразделили ПТК исследованной территории по
степени их устойчивости к механическим воздействиям. На
Ямальском участке относительно устойчивые ПТК занимают
52% территории, слабоустойчивые – 4% и неустойчивые –
45%. На Уральском участке относительно устойчивые ПТК
занимают 59% территории, слабоустойчивые – 31% и
неустойчивые – 10%. На обоих участках более половины
территории занимают относительно устойчивые ПТК, что
благоприятно для ведения хозяйственной деятельности. В то
же время на Ямальском участке почти половину территории
занимают неустойчивые ПТК, а доля слабоустойчивых ПТК
невелика. На Уральском участке ситуация более благоприятна
– там доля неустойчивых ПТК почти в 6 раз меньше, чем на
Ямальском.
В целом наиболее устойчивы к антропогенному
воздействию ПТК аллювиально-морских равнин и котловин в
пределах морских террас. Наиболее уязвимы ПТК,
расположенные на ландшафтных рубежах различного типа:
между сушей и морем – пляжи, между разными ландшафтами
(аккумулятивно-морским и моренным) – отдельно стоящие
моренные холмы и увалы, между разными урочищами –
склоны морских террас, спускающиеся к лайдам и речным
долинам.
1. Природа Тюменского Севера. Свердловск, Наука, 1991.
2. Природа Ямала. Екатеринбург, Наука, 1995. 3.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
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для
проекта
строительства
подводного
перехода
магистрального газопровода через Байдарацкую губу. Том 2.
Сухопутные участки перехода. Книга 4. Инженерноэкологические изыскания. М., 2005.
Инна Королева
Белгородский государственный университет
inkor@list.ru
Рекреационное природопользование в береговой зоне
белгородского водохранилища
При
создании
Белгородского
водохранилища
не
предполагалось рекреационное использование его акватории
и береговой зоны. Но, несмотря на это, практически сразу
водоем
стал
объектом
рекреационной
деятельности
населения г. Белгорода и близ лежащих населенных пунктов.
Рекреационное природопользование – это использование
природных
рекреационных
ресурсов
в
процессе
общественного
производства
для
удовлетворения
потребностей населения в лечении, и отдыхе и мер по
восстановлению данных ресурсов. Наиболее популярным и
массовым
видом
рекреационного
природопользования
является рекреационное водопользование.
Под рекреационным водопользованием следует понимать
деятельность населения, связанную с осуществлением
различных видов рекреационных занятий на акватории и
побережье водоемов, оказывающее прямое или косвенное
воздействие на качество воды и экосистемы водных объектов
[1, 77]. Белгородское водохранилище благоприятно для
стационарного,
пляжно-купального,
парусного,
водномоторного, промыслово-охотничьего отдыха, сплава на
байдарках, гребли и катания на водных лыжах.
В настоящее время на побережье водохранилища работает
14 учреждений отдыха, из них 8 с круглогодичным режимом
работы, 6 работают в летнее время как лагеря. Они
принадлежат 8 различным ведомствам. В учреждениях
сезонного отдыха в летний период может отдохнуть
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единовременно
1000
человек
и
в
учреждениях
круглогодичного отдыха 800 человек. Антропогенная нагрузка
по организованному отдыху в летний период может достигать
1800 человек. В течение года на побережье Белгородского
водохранилища может отдохнуть более 37 тыс. человек, что
составляет всего 9,3% от общей численности населения г.
Белгорода.
Уровень
инженерного
обеспечения
и
санитарного
состояния учреждений организованного отдыха высокий,
практически
все
базы
сезонного
отдыха
имеют
водонепроницаемые выгребные ямы для сброса сточных вод
и не вносят значительного вклада в загрязнение акватории.
На санитарно-гигиеническое состояние воды оказывают
влияние и массовые виды рекреационной деятельности –
купание и водно-моторный отдых. Развитие водно-моторного
отдыха приводит к загрязнению акватории нефтепродуктами.
В Белгородское водохранилище эти поступления малы, это
связано с тем, что количество и время использования
моторных лодок незначительно. С купанием связано
поступление в водоем биогенных элементов. В Белгородское
водохранилище
максимально
может
поступить,
при
благоприятных погодных условиях и постоянном уровне
купающихся 5000 человек, 300 кг азота и 30 кг фосфора за
сезон.
Из 85 км береговой зоны Белгородского водохранилища
пригодны для рекреационных целей лишь 41,2%: низменный
аккумулятивный левый берег; береговая зона в нижнем бьефе
водохранилища и фрагментарно рекреационные участки
вдоль
правого
берега.
Наиболее
привлекательные
рекреационные участки испытывают довольно высокие
антропогенные
нагрузки. Рекреационная нагрузка
на
береговую зону различна: в местах сезонного отдыха – 12-16
чел/га,
круглогодичного
отдыха
–
5-7
чел/га,
неорганизованного отдыха – 10-180 чел/га. Нарушаются
рекреационные нормы не только для береговой зоны, но и для
водной поверхности. Высокие рекреационные нагрузки
испытывает городской пляж и пляж на месте старого
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песчаного карьера. В выходные дни летних месяцев они
переполнены отдыхающими.
Рекреационное
водопользование,
особенно
неорганизованное, оказывает влияние на изменение водных и
береговых ПТК. Такие высокие рекреационные нагрузки
приводят к дегрессии береговых комплексов. Для улучшения
рекреационного природопользования и сохранения водных и
береговых комплексов необходимо провести рекреационную
бонитировку
Белгородского
водохранилища
и
перераспределить потоки отдыхающих.
1. Авакян А.Б., Бойченко В.К., Салтанкин В.П. Некоторые
вопросы рекреационного использования водохранилищ //
Водные ресурсы. 1986. № 3. С. 77
Алексей Костенков
Смоленский гуманитарный университет
cappati@list.ru
Украина в геополитических процессах первой
половины 21 века
Украина,
согласно
классификации
С.Хантингтона,
относится к разряду расколотых цивилизаций. Что есть
следствием
особенностей
историии
формирования
украинской нации, не завершившегося полностью и по сей
день. После потери Киевом доминирующего значения в
Киевской Руси, земли будущей Украины превратились в арену
столкновений трех крупных империй Нового Времени –
Московии (позднее Российской Империи), Польши (позднее
Речи Посполитой), и Оттоманской Порты, опиравшейся на
исламский форпост в Крыму. Именно в ходе этих
столкновений стал выкристаллизоваться новый этнос, с 16-17
веков все более осознававший свое отличие от всех трех
противоборствовавших на его землях сторон. К концу 19 века
формирование украинского этноса стало свершившимся
фактом. Включение Украины в состав Российской империи
произошло в два этапа, с разрывом порядка полутора веков –
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что во многом определило дихотомию ориентированного на
Россию православного Востока и тяготевшего к Европе грекокатолического Запада.
Распад Советского Союза и обретение Украиной
независимости привели к новому витку геополитических игр.
Победившие в Холодной войне США во многом исходили из
тезиса З.Бжезинского [1] о том, что "Россия с Украиной –
всегда империя", априорно противостоящая Западу, и потому
стремились
сохранить
независимость
Украины
и
интегрировать
ее
в
североатлантические
структуры
безопасности. Объединенная Европа подходила к вопросу
более осторожно, в силу ряда прагматических причин не
спеша включать Украину в свои структуры, но также стремясь
к поддержанию ее статуса как независимого от России
государства. Россия, в свою очередь, стремилась тем или
иным образом восстановить свою сферу влияния в Восточной
Европе и не допустить, по крайней мере, полного "ухода"
Украины на Запад.
Таким образом, Украина, находящаяся на стыке двух
больших
ветвей
европейской
цивилизации,
вновь
превратилась в арену геополитического противостояния.
Проблемы ее усугубляются тем, что цивилизационные
симпатии ее жителей географически локализованы, и это при
неблагоприятных сценариях развития событий чревато
расколом страны. Восток и Юг ориентированы главным
образом на Россию, тогда как Запад – на Европу в целом. Это
проявилось в ходе бурных политических процессов на
Украине последних лет, выразившись в позиционировании
кандидатов в президенты как символов прозападной и
пророссийской ориентации Запада и Востока Украины.
Влиятельные силы за пределами страны, начали кампании в
поддержку "своих" кандидатов. Это лишь подлило масла в
огонь,
и
способствовало
не
только
обострению
внутриукраинского политического кризиса, но и росту
взаимного недоверия в глобальных отношениях игроков на
мировой шахматной доске (подробнее см. [5]).
Не будет ошибкой сказать, что именно борьба за Украину
стала едва ли не наиболее весомым фактором нового
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охлаждения между Западом и Россией, после сближения
позиций связанного с общей угрозой международного
терроризма.
Однако едва ли в современных условиях есть основания
для новой "холодной войны". Конец Холодной войны второй
половины ХХ века и распад СССР подвели черту под эпохой,
когда главным содержанием мировой политики была борьба
между великими державами Севера за власть над миром. В
настоящее время и Запад, и страны СНГ оказались в
положении обороняющихся от демографического давления
пассионарного Юга [2,3].
Теперь
главной
осью
конфликта
становится
противостояние
цивилизационно
зрелых
(прошедших
демографический переход) [6] и относительно богатых держав
Севера с активно растущими демографически и экономически
центрами силы на Юге. По большинству показателей (кроме
экономических) страны Запада, Англоамерики, тихоокеанских
сателлитов США и СНГ, а также таких анклавов, как Израиль и
Сингапур, находятся в одном цивилизационном кластере
Глобального Севера.
Старые конфликты становятся все более анахроничными в
свете общих проблем и угроз – и справиться с ними мы
сможем только общими усилиями. Провал американской
политики в Ираке на фоне продолжающегося роста
исламского фундаментализма показывает невозможность
поддержания порядка в мире силами одних только США, и
необходимость пересмотра старых парадигм международных
отношений [4,6].
Главной
проблемой
современного
мира
является
обеспечение стабильного развития стран Юга: с одной
стороны – наведение порядка на территориях, находящихся в
состоянии анархии; с другой – недопущение появления
сильных и агрессивных игроков, которые могут представлять
угрозу глобальному миру.
Важно
отметить,
что
согласно
положениям
ситиоцентрической концепции [4], современная активность
Юга есть следствие естественных и закономерных процессов,
она исторически неизбежна и не связана с некой "агрессивной
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сущностью" неевропейских народов. Но эта активность
способна похоронить под собой передовой эшелон развития
мировой цивилизации и отбросить человечество на несколько
веков назад. Допустить этого нельзя ни при каких
обстоятельствах.
Страны Восточной Европы, включая Украину, сейчас мало
вовлечены в разворачивающееся на наших глазах
противостояние Севера и Юга. Однако в современном
глобальном мире Все касается Всех. С другой стороны,
продолжение "перетягивания" Украины между Россией и
Западом в свете усугубляющихся общих проблем опасно для
всех сторон. В том числе и для Украины, которая при
продолжении этих игр рискует территориальной целостностью
и единством. Устаревшие геополитические схемы должны
быть заменены на новые, отражающие объективные
закономерности и реальное положение дел. Иначе шансы на
выживание Севера становятся весьма сомнительными.
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство
Америки и его геостратегические императивы. – М.:
Международные отношения, 1998. – 256 с. 2. Драгунский Д.В.
Худой мир // Правое дело. – 2006. - №15. 3. Иноземцев В.Л.
Бремя белого человека: далекое прошлое может стать нашим
близким будущим. www.inozemtsev.net 4. Костенков А.В.
Геополитическое положение Российской Федерации в свете
новой концепции ситиоцентризма // Актуальные проблемы
современной географии: сборник научных статей. Вып.4. –
Смоленск, Универсум, 2005. – С. 86-89.
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Вплив метеорологічних умов на формування снігових
лавин в Українських Карпатах
Снігові лавини є небезпечним гідрометеорологічним
явищем.
Сніголавинний
режим
визначається
цілим
комплексом пов'язаних між собою чинників, а саме рельєфом,
кліматом і гідрометеорологічними умовами даної зими,
рослинним покривом та інтенсивністю господарської діяльності
людини.
В Українських Карпатах зустрічаються 3 основні типи лавин:
лавини хуртовинного снігу, лавини свіжого снігу та лавини
мокрого снігу (адвекційні). Лавинами хуртовинного снігу
вважають такі, що сходять під час або після снігопаду при
середній швидкості вітру понад 5 м/с, лавинами свіжого снігу –
такі, що сходять під час або після випадання снігу в безвітряну
погоду, або ж при вітрі до 5 м/с. До лавин мокрого снігу
відносять лавини, утворення яких пов’язане із відлигами.
В Україні функціонують дві метеорологічні станції, на яких
проводяться
регулярні
спостереження
за
сніговими
лавинами – станції Плай та Пожежевська. За останні зими
(2000 – 2005 рр.) на цих станціях було зафіксовано 209 лавин,
з яких 120 – лавини сухого і 89 – мокрого снігу. Більшість
лавин приурочені до циклонічного типу погоди з інтенсивними
снігопадами, частими хуртовинами та відлигами [1].
Оскільки більшість гірських хребтів в Українських Карпатах
простягаються з північного заходу на південний схід, то
пануючі тут сильні південно-західні вітри переносять сніг на
північно-східні схили, де й формується сніговий покрив
найбільшої висоти. Пересічна його висота на схилах цих
експозицій виявляється майже удвічі більшою, ніж на схилах
інших експозицій. Не випадково майже половина (43,1 %)
снігових лавин упродовж розглядуваного періоду зійшла при
південно-західному вітрі. Ще близько 46,4 % лавин утворилося
при максимальній швидкості вітру понад 20 м/с і 45,5 % – при
середній швидкості вітру понад 10 м/с.
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Для снігового покриву в цілому діє правило: чим вищий
сніговий покрив, тим імовірніший зсув лавин. Однак навіть за
значної висоти сніговий покрив може бути досить стійким, доки
на нього не діють інші чинники. Для сухих лавин таким
чинником найчастіше є випадіння опадів. Іноді навіть незначні
опади призводять до масового зсуву лавин.
Встановлено, що тісний зв’язок спостерігається між зсувом
лавин і тривалістю хуртовини. Так, 36,4 % усіх лавин зійшло
при сумарній тривалості хуртовини за день і в день їх зсуву
понад 30 годин. Хуртовини істотним чином визначають
нерівномірне залягання снігового покриву і накопичення снігу
на північно-східних схилах. У такі дні іноді може випасти
метровий шар снігу за 5 днів. Водночас, зсув мокрих лавин
здебільшого відбувається за відсутності хуртовини.
Прямого зв’язку між утворенням снігових лавин та
температурою повітря не спостерігається, хоча вона
безпосередньо впливає на структуру снігового покриву. Можна
стверджувати, що мокрі лавини утворюються за додатних
температур повітря під час або після відлиги чи при випадінні
рідких опадів, що призводить до порушення стійкості снігового
покриву. Зимові відлиги, а також весняне танення снігу
спричиняють фільтрацію води у сніговий покрив, який
насичується талою водою на значну глибину. Мокрий сніг стає
важким, у місці контакту його з ґрунтом з'являється вода, по
якій і ковзає сніговий пласт.
Залежно від конкретних метеорологічних умов річний
розподіл лавин у різні роки суттєво змінюється. Переважна
кількість лавин спостерігається у березні або лютому, причому
більшість з них пов’язана з надходженням тепла або ж
зумовлена дією снігопадів і хуртовин. Дещо тривалішим є
лавинонебезпечний період на північно-східному макросхилі
Українських Карпат.
Таким чином, сприятливими для лавиноутворення умовами
в Українських Карпатах є тривалі багатосніжні зими з частими
хуртовинами та снігопадами при переважаючому південнозахідному вітрі.
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Западные территории КНР – обуза или источник роста
В 21 в КНР вступила претендентом на звание лидирующей
мировой экономической державы и устойчивым приростом
ВВП 8-9% в год. Впечатляющие экономические успехи
обернулись все обостряющейся проблемой неравенства,
накаляющей обстановку в стране. По данным министерства
общественной безопасности за прошедший год число
общественных беспорядков увеличилось на 6,6% по
сравнению с предыдущим.
Проблема неравенства имеет как социальный, так и
территориальный аспект. Преодоление территориальных
диспропорций – приоритетная задача внутренней политики
КНР в последние годы. Возрастающие экономические
диспропорции (разница в экстремальных значениях ВРП на
душу населения в 1994 г. составила 9,8 раза, а в 2003 г. 13 раз) обостряют и национальные проблемы.
Уровень экономического развития падает в направлении с
запада на восток, также как и численность населения, уровень
жизни, грамотность населения. Китайские географы говорят о
трех высотных ступенях, на которых лежит Китай, высоты
уменьшаются в направлении с запада на юго-восток, в этом
же направлении растет количество осадков и уменьшается
континентальность климата.
В результате основным направлением внутренней политики
КНР стала программа широкомасштабного освоения
Западных территорий – провинции Шэньси, Ганьсу, Цинхай,
Сычуань, Чунцин, Юньнань, а также автономные районы
Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский, Гуанси-Чжуанский,
Синьцзян-Уйгурский, Тибетский. Это 71% территории страны и
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здесь проживает 28% ее населения. Здесь расположены 95%
площади национальных автономий: все 5 автономных
районов, большая часть автономных округов. Здесь
проживает около 73% численности неханьского населения
(согласно переписи 1990 г.), что составляет около 23% от
численности населения региона.
В национальных автономиях сосредоточены 65,9%
гидроэнергетических ресурсов страны, 75% всех пастбищных
угодий 24,5% запасов пресной воды, свыше 90% запасов
редкоземельных металлов, калийных солей, магния, хрома;
более 60% олова, марганца, ртути, асбеста; свыше 35%
запасов угля, меди, свинца, цинка, сурьмы. Самыми богатыми
по разнообразию природных ресурсов являются ГЧАР, АРВМ
и СУАР. СУАР поставляет 10,87% всей добываемой в КНР
нефти, 12,3% газа, 2,7% угля; НХАР – 7,4% добываемой
нефти, ГЧАР дает 0,8% добываемого в стране угля, АРВМ –
6,8%.
Таким образом, Западный регион является важным
поставщиком минеральных ресурсов в приморские районы, а
его роль в восполнении нехватки энергоресурсов будет только
возрастать по мере расширения масштабов геологоразведки и
разработки залежей нефти и газа в СУАР. Регион
характеризуется
выгодным
транспортно-географическим
положением:
он
уже
имеет
автомобильное
и
железнодорожное сообщение со странами Средней Азии
(Казахстаном, осуществляется соединение китайских и
узбекских железнодорожных систем через Киргизию),
автомобильное сообщение с Пакистаном и Афганистаном,
странами
Индокитая
(осуществляется
строительство
Трансазиатской железной дороги, от Куньмина в провинции
Юньнань через Лаос, Мьянму, Таиланд, Вьетнам, Кампучию и
Малайзию до Сингапура). Западный регион обладает
развитой сетью аэропортов. Повышение уровня жизни и
оживление экономики региона даст возможность расширения
внутреннего рынка КНР за счет потребителей западного
региона (частных лиц и предприятий).
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Вышеизложенное доказывает, что запад страны жизненно
важен для КНР и преодоление отсталости, подпитывающей
сепаратизм, насущная и неотложная задача.
Программа
широкомасштабного
освоения
западных
территорий декларирует основные направления, оставляя
детали
на
усмотрение
местных
властей.
Так,
в
преференциальной налоговой политике для западных
территорий из центра декларируется общее снижение налога
на прибыль предприятий с 33% (общая по стране ставка) до
15% и использование схемы налогообложения для вновь
созданных предприятий «два - без, три – ниже» (первые два
года после создания предприятия не взимать налог на
прибыль, следующие три взимать по сниженной ставке).
Местные власти вольны снижать ставку налога на прибыль до
5% и даже 0%. Поощряется создание «специальных
экономических зон» (таможенных, приграничной торговли,
экспорта товаров обрабатывающей промышленности и др.),
самостоятельных в управлении и с еще более льготным
налоговым режимом.
Важными задачами программы освоения являются
планирование рождаемости, повышение качества населения,
борьба с бедностью и неграмотностью, улучшение
медицинского
обслуживания,
подготовка
местных
квалифицированных
кадров.
Политика
планирования
рождаемости проводится в отношении неханьских народов с
1982, а сейчас, по мнению китайских специалистов, является
ключевым звеном в социальной политике, т.к. препятствует
повышению качества населения: «чем беднее, тем больше
рожают, чем больше рожают, тем беднее».
Особое значение придается мерам по охране окружающей
среды – соблюдение норм безопасности при создании новых
производств, ведении сельского хозяйства и строительства,
улучшение существующей ситуации.
1. Ван Чжунъюй. Поддерживать экономический рост и
жестко контролировать численность населения.= Цзяньчи
фачжань цзинцзи хэ кунчжи жэнькоу ляншоу чжуа.// Чжунго
сибу да кайфа чжун де жэкоу юй кэ чисюй фачжань.- Бэйцзин:
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2002. 2. Направление реформы налоговой системы: в
соответствии со стратегической целью построения общества
среднего достатка «сяокан».= Шуйчжи гайгэ цюйсян: юй
цюаньмянь цзяньшэ сяокан шэхуй де чжаньлюе мубяо сян
сетяо//
Гоцзя
шуйу
цзунцзюй.
-2005.http://202.108.90.130/n480462/n569127/n569144/n569339/n5694
29 /1009095.html 3. Чжу Чжэньцзюнь. Доклад об исследовании
финансовой ситуации в национальных районах.= Гуньюй
миньцзу дицюй фэншуйчжи цайчжэнчжи юньсин цинкуанды
дяоянь баогао.// Гунтун фуюй чжи лу – Чжунго минцзу дицюй
цзинцзи фачжань ды ицзяь юй яньтао. – Бэйцзин: Цзинцзи
кэсюэ чубаньшэ, 1996. 4. Чжунго минцзу тунцзи няньцзянь
2000= Сhina’s ethnic statistical yearbook 2000 – Бэйцзин:
Миньцзу чубаньшэ, 2000
Нина Кульбеда
Белорусский государственный университет
nin-kulbeda@yandex.ru
Геоэкологический подход к решению проблемы оценки
качества окружающей среды
Усиливающиеся процессы деградации окружающей среды
на фоне возрастающих потребностей населения выдвинули в
ранг актуальных общенаучных проблем современной эпохи
проблему оптимизации взаимодействия общества и природы.
Поэтому, большую необходимость в настоящее время
приобрели оценочные исследования качества окружающей
среды, как "совокупности абиотической,
биотической и
социальных сред, совместно и непосредственно оказывающих
влияние на людей и их хозяйство" [3, с. 492].
Качество окружающей среды оценивается с различных
позиций:
с
физико-географических,
экономических,
социальных, медико-экологических и т.п. Однако, все эти
направления
оценочных
исследований
рассматривают
отдельные аспекты проблемы качества окружающей среды.
Поэтому, наиболее объективными и перспективными
являются комплексные оценки качества окружающей среды,
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выполненные в рамках геоэкологических исследований. Под
геоэкологической оценкой автор понимает выявление степени
соответствия состояния географической среды и слагающих
ее
природных
и
природно-хозяйственных
геосистем
ожиданиям субъекта на основе гуманитарно-экологического
подхода.
Гуманиатрно-экологический
подход
–
это
совокупность взглядов и действий, выражающихся в создании
благоприятных
для
человека
условий
среды
жизнедеятельности с учетом экологических ограничений [1].
В качестве объекта геоэкологической оценки качества
окружающей среды выступают природно-хозяйственные
геосистемы
–
сложные
образования,
включающие
одновременно элементы природы, населения и хозяйства,
целостность которых определяется прямыми, обратными, а
также циклическими связями между этими элементами [2].
В данном исследовании предлагается концептуальная
модель геоэкологической оценки качества окружающей среды,
состоящая из трех основных блоков: "Качество природной
среды", "Качество производственно-экономической среды" и
"Качество социально-демографической среды". Каждый из
этих блоков образован тремя подблоками.
При оценке качества природной среды учитываются
природно-экологические
условия,
природно-ресурсный
потенциал
и
уровень
антропогенной
напряженности
оцениваемой территории. Природно-экологические условия,
совокупность которых формирует естественный фон,
обеспечивающий
определенный
уровень
качества
окружающей среды, объединяют, с одной стороны, условия,
определяющие способности природных геосистем выполнять
свои средостабилизирующие функции, а с другой,
неблагоприятные для населения и его хозяйственной
деятельности
условия природной
среды..
Природноресурсный
потенциал
рассматривается
как
система
природных условий и ресурсов, формирующая ресурсную базу
жизнедеятельности общества.
Уровень антропогенной
напряженности оценивается по степени хозяйственной
преобразованности
территории,
интенсивности
природопользования и техногенного давления на территорию.
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Производственно-экономические условия, совокупность
которых формирует производственно-экономическую среду,
отражают возможности экономики региона в данный отрезок
времени по производству материальных благ и различного
вида услуг. Качество производственно-экономической среды
определяется
базовыми
условиями
производственноэкономического развития, уровнем развития реального
сектора экономики, а также активностью и результативностью
экономической деятельности.
Качество социально-демографической среды зависит от
медико-демографического
потенциала,
отражающего
воспроизводственные
возможности
населения,
уровня
развития социальной инфраструктуры, а также уровня
благосостояния населения.
1. Витченко А.Н. Геоэкология – научное направление и
учебная дисциплина // Вестн. Белорус. Ун-та. Сер 2. 2001. №
3, С.91-96.
2. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова
Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука, 1988. 192 с. 3.
Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.:
Мысль, 1990. С. 492.
Сергій Лаут
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Laut13@bigmir net
Географічні аспекти злочинності в Україні
Злочинність є невід’ємною і вельми помітною складовою
суспільного життя, вона повсякденно реально загрожує життю,
правам, гідності кожного громадянина. В наш час формується і
об’єктивно підсилюється попит громадянського суспільства на
достовірну інформацію стосовно криміногенної ситуації,
реального стану і тенденцій злочинності.
Дослідження географії злочинності є назрілим та
надзвичайно важливим питанням, позитивне вирішення якого,
по-перше дозволить вивчати феномен злочинності в

206

географічному просторі, по-друге, буде мати суттєве
прикладне значення для потреб державних органів та
громадськості. Вивчення географії злочинності дозволяє
з’ясувати специфіку причин та умов злочинності в різних
географічних районах з точки зору впливу на них місцевих
особливостей. Тому розробка даного наукового напряму є
дуже актуальним і необхідним для сьогодення!
Соціальне неблагополуччя проявляється перш за все у
злочинності,
яка
є
багатовимірним,
багатоаспектним
феноменом і перебуває у складній залежності й
опосередкованому
зв’язку
з
різними
економічними,
соціальними,
політичними,
культурними,
духовними
процесами, що відбуваються в суспільстві і сім’ї.
Необхідно зробити акцент, що значний вплив на рівень
злочинності мають засоби масової інформації, реклама.
Останім часом у світі кіно та телебачення домінує кримінальна
тематика. Це особливо проявляється у кінематографії, у
фільмах про кримінальний образ життя. По деяким
підрахункам , телебачення на протязі дня показує до 20-30
кримінальних
сюжетів
іноземного
або
вітчизняного
виробництва.
Кількість зареєстрованих злочинів в Україні у 2005 році
становила 527.8 тис., у 2000 році – 567.8 тис., а у 1995 році –
641.9 тис. Тобто спостерігається зниження рівня злочинності. У
2000 році рівень злочинності зменшився на 11.5%, а у 2005
році – на 17.8% по відношенню до показників 1995 року.
В результаті коефіцієнт злочинності, тобто кількість
злочинів на 100 тис. осіб, знизився з 1246 (1995 рік) до 1112
(2005 рік). Але слід зауважити, що частина злочинів з тих чи
інших причин не реєструється. Через те їх реальна кількість
значно вища, ніж офіційно подана у статистичному щорічнику.
Найбільше кримінальних правопорушень у 2005 році
зареєстровано у Донецькій (59.3 тис.), Дніпропетровській (53.9
тис.), Луганській (42.0 тис.) областях. Разом це майже 30% від
загальної кількості зареєстрованих злочинів на території
України за даний проміжок часу. Окремо на Донецьку область
припадає 11%, на Дніпропетровську – 10%, на Луганську – 8%.
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Найнижчий
рівень злочинності зареєстровано у м.
Севастополі (4.7 тис.), тобто 0.9%. Також низький рівень
злочинності спостерігається в Чернівецькій (5.4 тис.) та
Тернопільській
(6.1
тис.) областях.
У процентному
співвідношенні це відповідно 1% та 1.2%.
Пересічний українець сьогодні удвічі більше ризикує стати
об’єктом злочинних посягань, ніж тридцять років тому. Хоча, за
період з 1995 по 2006 рік кількість зареєстрованих злочинів
знизилась з 641.9 до 527.8 тис., знизився з 1246 (1995 рік) до
1112 (2006 рік).
За останнє десятиріччя спостерігається як загальне
зменшення рівня злочинності в Україні, так і зменшення рівня
окремих його видів. Статистичні показники, відображаючи
територіальну диференціацію злочинності, не можуть бути
завжди
рівновеликими.
Злочинність
як
соціальне
детерміноване явище залежить від характеру умов
соціального та економічного життя, що складається в регіонах,
і чутливо реагує на їх зміни та відмінності в цих умовах. Рівень
соціального та економічного благополуччя, безробіття,
урбанізація та зміни чисельності населення визначають рівень
злочинності. Значний вплив на злочинність має міграція.
Серед мігрантів часто зустрічаються люди з потенційними
можливостями приєднатися до місцевих кримінальних груп. У
великих містах формуються більш сприятливі умови для
розвитку та поширення злочинності.
В Україні прослідковується тенденція зростання рівня
злочинності з північного заходу на південний схід.
За коефіцієнтом злочинності області України можна
об’єднати у п’ять груп:
регіон з найвищим коефіцієнтом злочинності: коефіцієнт
злочинності κ ≥1.5. В даний регіон входять три області:
Дніпропетровська, Запорізька, Луганська.
регіон з коефіцієнтом вище середнього: κ = 1.2-1.5. Даний
регіон охоплює східну та південну частини країни, а саме
Харківську, Донецьку, Миколаївську, Херсонську області та АР
Крим.
• регіон з середнім коефіцієнтом злочинності (κ = 0.9-1.2).
Він охоплює північну та центральну частину України, а саме
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Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську,
Вінницьку, Кіровоградську та Одеську області.
• регіон з низьким коефіцієнтом злочинності (κ = 0.6-0.9).
Даний регіон охоплює західну частину країни, а саме
Волинську,
Рівненську,
Львівську,
Тернопільську,
Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку області та
Черкаську область, яка розташована у центральній частині
України.
• регіон з найнижчим коефіцієнтом злочинності (κ < 0.6). В
даний регіон входить Закарпатська область.
Проаналізувавши цю ситуацію було виявлено значну
регіональну диференціацію, що вимагає необхідного впливу
державної політики та новітніх розробок програми зниження
злочинності.
Іван Лопаткін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Korsarx@bk.ru
Транскордонне співробітництво та його роль у
розвитку регіонів
На сучасному етапі органічного входження України у систему
відносин
глобалізації
та
регіоналізації
розвиток
транскордонного співробітництва розглядається як важлива
форма міждержавного співробітництва та ефективний чинник
соціально-економічного
розвитку
прикордонних
регіонів.
Прикордонні області є проблемними територіями в силу свого
статусу – вони є периферійними у своїх державах. „Майже у
всіх державах світу політичні та економічні центри,
як
правило, концентруються у глибині території, відповідно
до чого розвивається інфраструктура. Прикордонні райони
сусідніх держав при цьому як би обернені спиною один до
одного. Наслідком цього є більш слабкий соціальноекономічний розвиток цих прикордонних територій, більш
низький життєвий рівень населення. Звідси витікає природна
потреба в заміні позиції „спина до спини" позицією „обличчя до
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обличчя" – так сприймє транскордонне співробітництво
Макагон Ю. В.
Транскордонне співробітництво відіграє роль своєрідного
„імпульсу (потенціалу) зростання". Якщо проілюструвати рух
соціально-економічного розвитку з Заходу на Схід, із більш
розвинутого економічного середовища у менш розвинуте
(рис.1), та врахувати, що соціально-економічний розвиток у
кожній і-тій державі відбувається від центру (Сі) до периферії (Аі
та Ві), то транскордонне співробітництво створює додаткові
можливості мобілізації ресурсного потенціалу території (АіАі та
ВіВі) для прискорення її соціально-економічного розвитку та
підвищення якості життя населення (і = 1, n, де n - кількість
взятих до уваги держав). Як видно з рисунка 1, ресурсний
потенціал прикордонних регіонів різний як в межах однієї
держави, так і в сусідніх. Тобто АіАі=ВіВі та ВіВі=Aі+1+ІАі+1.
Завдяки транскордонному співробітництву можна змінити
тенденції регіонального розвитку „центр - периферія" і
ліквідувати аналогію між „прикордонним", „периферійним" та
„відсталим", тобто соціально-економічний розвиток і-ої держави
буде відбуватися від центру Сі до Аі та В .

Рис. 1. Роль транскордонного співробітництва у регіональному
розвитку
Необхідність вирішення спільних проблем, що виникають у
транскордонному регіоні (територіальне та просторове
облаштування, розбудова транскордонної інфраструктури,
спільне використання водних та інших ресурсів тощо), розширює
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сфери державної регіональної політики на міжнародний рівень і
приводить до необхідності врахування стратегій соціальноекономічного розвитку суміжних прикордонних територій сусідніх
держав. Таким чином створюються передумови розробки
спільних стратегій просторового розвитку транскордонного
регіону.
Найбільшого поширення транскордонне співробітництво в
Україні набуло у формі створення єврорегіонів: «Буг»,
«Верхній Прут», «Карпатський Єврорегіон», «Нижній Дунай».
На відміну від прикордонних територій країн Європейського
Союзу, включаючи нових членів, де прикордонним територіям
притаманні всі ознаки периферійності, аналіз розвитку
прикордонних областей України виявив, що:
1.
З огляду на те, що 76% території України
охоплюють прикордонні області спостерігається значна
відмінність у розвитку між центром, столицею та периферією,
усіма останніми областями.
2. Наявність закритого кордону, прикордонної зони та
прикордонної смуги до 1991 року зумовила появу всіх ознак
периферійності передусім на районному та селищному рівнях:
найнижчий рівень щільності населення поблизу кордону,
паралельні дороги вздовж кордону, найнижчий рівень
розвитку інфраструктури, соціального забезпечення і в
цілому найнижчий життєвий рівень населення, що проживало
у прикордонні.
4.Розвиток території спостерігався лише вздовж основних
магістралей передусім міжнародних, які прямували до пунктів
перепуску через кордон – Шегині (Львівська область) та
Ужгород-Чоп (Закарпатська область). Відкриття протягом
останнього десятиріччя нових пунктів перепуску через кордон
призвело до значної активізації життєдіяльності населення у
прикордонних територіях, підвищення його життєвого рівня.
Проте найгостріші проблеми та перспективи пов'язані із
підприємницькою сферою. Особливо актуальними є проблеми
безробіття, а також проблеми, пов'язані із реструктуризацією
цілих галузей промисловості. Як стратегію розвитку можна
запропонувати план реалізації конкретних заходів, які
передбачають:
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- створення підґрунтя для розвитку переважно малого і
середнього підприємництва;
- будівництво центрів інноваційних технологій та бізнесінкубаторів;
- проведення спільних зустрічей підприємців з різних країн,
які зацікавлені у реалізації конкретних проектів у певних
галузях чи на визначених територіях;
- організація регіональних виставок-продажів;
- підготовка кадрів і експертів з безпеки товарообміну, та
основ банківського права сусідніх країн а також інформації
про страхові фірми
Константин Малютин
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
malutin_gmh@mail.ru
География нефтяной промышленности Китая
Работа
задумывалась как изучение
современного
состояния и перспектив развития нефтяной промышленности
КНР. Изначально ставились задачи: обозначить роль отрасли
в процессах интенсификации и структурной реформы
экономики страны; оценить взаимодействие спроса и
предложения на нефть и нефтепродукты в Китае, по
возможности, анализируя территориальные аспекты развития
нефтяного рынка страны; отметить существующие проблемы
отрасли и возможные варианты их решения.
Выделены четыре нефтегазоносные зоны, составлены
картосхемы добычи, транспортировки и переработки нефти на
территории КНР. В сфере нефтедобычи проводится
стратегический курс “стабилизации производства в восточных
районах и развития западных регионов”. Около 1/3 мощностей
НПЗ размещается в районах добычи, остальные – в крупных
городах и портах.
Собранная информация о пространственных особенностях
нефтяной промышленности позволяет судить о возможностях
государства регулировать нефтяной рынок (прежде всего –

212

предложение). Крупнейшие нефтяные компании – составные
части
ядра
конкурентоспособных
предприятий
в
государственном
секторе.
По
своим
экономическим
показателям отрасль занимает лидирующее положение в
хозяйственном комплексе КНР.
Экономика Китая переживает повышение спроса на нефть
на фоне увеличения продаж автомобилей, роста потребления
электроэнергии, развертывания различных инфраструктурных
проектов и растущего транспортного сектора. Темпы прироста
добычи нефти не соответствуют потребностям экономики
КНР. Компенсирует недостаток собственных ресурсов импорт
сырой нефти. Главные поставщики нефти в КНР – страны
Персидского залива. В дальнейшем на географию нефтяной
промышленности, в силу нарастающей зависимости от
импорта, всё в большей мере будут влиять факторы
энергетической безопасности. Альтернативой импорту нефти
может
стать только
рывок в освоении
западной
нефтегазоносной зоны, называемой “морем надежд”
китайской нефтяной промышленности. Приоритетна задача
строительства трубопроводов направления “запад-восток”, что
позволит связать перспективную западную зону нефтедобычи
с основными потребителями на востоке страны.
Национальная энергетическая безопасность (НЭБ) как
категория весьма прочно укоренилась в современной
геополитике (впрочем, содержание этой категории трактуется
по-разному). НЭБ, в первую очередь, тесно связана с
геополитическими интересами, а стало быть, изучение этой
категории
необходимо
для
понимания
механизмов
взаимодействия разнородных силовых полей и форм контроля
над геопространством. Еще более очевидно значение НЭБ
для практической геополитики: эта категория активно
задействована
в
создании
геополитических
кодов
большинства стран мира, и в первую очередь, мировых
держав.
Китай, воспринимаемый многими исследователями как
нарождающаяся мировая держава, активно воздействует на
существующий мировой порядок. Обеспечение НЭБ имеет
первостепенное значение для КНР, что подтверждают
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разнообразные
национальные
стратегии
развития
и
практические шаги китайских акторов на международной
арене.
В рамках изучения НЭБ Китая выделено несколько
составляющих, самой проблемной из которых представляется
нефтяная. Использование географических методов позволяет
описать и объяснить особенности нефтедобывающего и
нефтеперерабатывающего комплексов Китая. Эти знания
необходимы для оценки реального значения географических
факторов в формировании НЭБ КНР, прогнозирования
баланса внешней и внутренней составляющих в политике этой
страны на грядущие годы.
Стабильно высокий рост экономики КНР на протяжении уже
почти 30 лет сопровождается и рядом тревожных явлений.
Так, Китай все активнее вовлекается в мировую конкуренцию
за ограниченные природные ресурсы, и в первую очередь, за
энергоресурсы. Возведение новой экономики в Китае велось и
будет ещё длительное время вестись в условиях острого
энергетического дефицита.
Доля нефти в энергетическом балансе КНР, на первый
взгляд, не так и значительна (18-24%, что примерно в два раза
меньше среднемирового значения). Однако, Экономика Китая
переживает повышение спроса на нефть на фоне увеличения
продаж автомобилей, роста потребления электроэнергии,
развертывания различных инфраструктурных проектов и
растущего транспортного сектора. По добыче нефти Китай
занимает 5-ое место в мире, а по потреблению – 2-е (2005
год). Стремительно растет разрыв между предложением и
спросом на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке
КНР. Рост импорта углеводородов – главная угроза
энергетической безопасности страны на данном этапе
развития.
География добычи нефти исторически определяет
географию нефтепереработки в КНР, но современная
ситуация в экономике страны заставляет ставить под
сомнение эту связь. В КНР уже четко обозначились несколько
типов размещения НПЗ в зависимости от источников
получения сырья.
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Значительные
изменения
на
рынке
нефти
и
нефтепродуктов влекут и изменения географии нефтяной
промышленности. Это определяет актуальность темы работы.
Марія Марченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sadalmalika@yahoo.com
Українсько-польський кордон у контексті розширення
Європейського Союзу
Україна та Польща визнали взаємну співпрацю стратегічним партнерством. Політичні цілі стратегічного
партнерства Польщі і України полягають у тому, щоб запобігти
появі нової лінії поділу Європи на українсько-польському
кордоні, сприяти зміцненню відносин Заходу і Сходу і Півдня
Європи, партнерство між двома країнами виходить далеко за
межі двостороннього співробітництва, долучається до
європейської інтеграції та євроатлантичного партнерства. [1,
214-221] Наші відносини розвиваються чудово, а Варшава є
стратегічним партнером Києва. Такі оцінки можна почути чи не
від усіх польських дипломатів та політиків, задіяних у співпраці
з Україною. Якщо міряти якість українсько-польської співпраці
частотою спільних семінарів, конференцій та культурних
заходів – то це справді так. Але учасники цих зустрічей із
дивовижною послідовністю уникають розмов про жахливу
ситуацію на кордоні, яка зводить нашу співпрацю до абсурду.
А проблема справді першочергова, якщо всерйоз думаємо про
євроінтеграційну перспективу. Адже в добу глобалізації значно
скорочується відчуття відстані між віддаленими куточками
світу, а люди мають дедалі менше часу. Із Ґданська чи
Кракова можна добратися літаком до Лондона за ціну,
еквівалентну п’ятистам гривням. [2] Оце і є європейська
інтеграція. Отже, навіщо мешканцеві Ґданська та Кракова
Україна, якщо добратися до Львова або Києва коштує
дорожче, ніж до Парижа, Дубліна і Рима? Ці проблемні
питання за умов їх нагромадження, вимагають комплексного
дослідження з точки зору вже найближчого майбутнього - як
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формування нового міжнародного кордону між ЄС та
Україною. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
частково започатковано виокремлення цих проблемних питань
свідчить про те, що цим питанням присвячується чимало
увага, насамперед, з боку засобів масової інформації, а також і
експертами
дослідницьких
центрів.
Втім,
науково
обгрунтованих, комплексних монографічних досліджень з цих
питань замало. На сьогодні аналіз актуальних питань
українсько-польського прикордоння в контексті розширення
ЄС, розглядається у вимірах активізації транскордонного
співробітництва, культурної ідентичності, технічної розбудови
українсько-польського
кордону,
проблемних
питань
нелегальної міграції. Отже, дослідження вже формуючогося
нового міжнародного кордону між Україною ти Європейським
Союзом, насамперед, в українсько-польському вимірі,
потребує комплексного аналізу сучасних проблемних питань
прикордонної політики між Україною та Польщею.
Довжина українсько-польського кордону — 526,2 км, що є
найпотужнішим новим зовнішнім кордоном Євросоюзу з травня
2004 року в Центральній та Східній Європі. Розвиток
інфраструктури на кордоні зосереджено, насамперед, на
розбудову прикордонної інфраструктури, в першу чергу
контрольно-пропускних пунктів (КПП): відкрито європейського
рівня КПП "Краковець-Корчова", КПП "Смільниця-Кросценко",
це реконструкція КПП "Шегині", розбудовано автотермінали в
контрольно-пропускних
пунктах
"Краковець",
"Шегині".
Зокрема, за кошти ЄС у 2002 році було здійснено будівництво
мосту в Ягодині на 1,685 мільйона євро, а також 3,67 мільйона
євро було виділено для під'їзних доріг до мосту з української
сторони. [3]
Стосовно нелегальної трудової міграції в Польщі,
насамперед, прикордонні регіони України - Львівщина та
Волинь є головними донорами нелегальної робочої сили на
польський ринок праці. Взагалі, Польща є другою після
Російської Федерації країною, куди найбільше виїжджає
громадян України на заробітки. [4] Контрабанда нищить
економіку польського прикордоння, висмоктуючи з неї робочу
силу, а заблокований «човниками» кордон унеможливлює
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розвиток туризму в Галичині та Волині.
Питання розширення безвізового європейського простору
на регіон Центральної та Східної Європи має особливий,
специфічний характер і подекуди сприймається як загроза чи
як неминучий негативний складовий чинник нового поділу
Європи. Зрозуміло, що у психологічному плані "збитки" мають
тенденцію довготривалого розвитку - як організаційнофінансовий аспект питання отримання візи. На порядок денний постають питання технічної розбудови кордонів згідно
міжнародних стандартів, що по суті сприятиме впорядкуванню
кордонів між ЄС та Україною, а також і посиленню безпеки на
новому зовнішньому кордоні ЄС.
Введення Шенгенських acquis безпосередньо торкається
України та Польщі, що особливо важливо з точки зору
посилення безпеки на нових "зовнішніх" східних кордонах ЄС,
поза як Шенгенська Угода є складовою асquis communitaire введення її є обов'язковим для держав-членів ЄС, що
підписали Угоду. Всі заходи, які пом'якшують реалізацію Шенгенських acquis мають тимчасовий характер (до 2006-2007
років) і питання знов полягає втім, що необхідно виробити на
двосторонньому рівні Договори що регулюють візовий перетин
"східного" кордону ЄС. Хоча, в цьому відношенні слід
зазначити, що перегляд Шенгенської угоди автоматично
призводить до необхідності модифікації і договірних зобов'язань. Таким чином, отримання певних "преференцій" на
прикордонних територіях України та Польщі може бути
здійснено як за умов відповідної розробки нових механізмів
транскордонної співпраці прикордонних регіонів двох сусідніх
держав за європейськими принципами, так і за умов пошуків
прецедентів та їх втілення на центральноєвропейський
простір.
ЄС
та
Польща
формуватимуть
нову
систему
взаємовідносин з Україною, насамперед, щодо розвитку
транскордонного
співробітництва
згідно
європейських
принципів, отже Україні треба якомога ефективніше
використати всі переваги від участі у спільних європейських
проектах по транскордонному співробітництву.
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Современное состояние сельской промышленности
КНР
Реформы, начавшиеся в КНР в конце 1970-ых гг.,
активизировали новый этап индустриализации страны сельскую индустриализацию. Основой этого процесса стало
стремительное развитие волостно-поселковых предприятий
(ВПП) - преимущественно негосударственных, мелких
предприятий, расположенных в сельской местности и занятых
в основном несельскохозяйственной деятельностью.
В настоящее время, на ВПП создается 1/3 ВВП Китая, чуть
менее 1/2 добавленной стоимости промышленной продукции,
2/3 добавленной стоимости сельской экономики, на них
приходится 1/7 налоговых поступлений и 1/3 объема экспорта
страны. ВПП вносят существенный вклад в решение
проблемы сельской безработицы (к 2005 г. на ВПП было
занято 145 млн человек или 28% трудовых ресурсов китайской
деревни) и доходов крестьян (в среднем 35% чистого дохода
крестьяне получают от деятельности ВПП, они обеспечивают
почти половину ежегодного прироста чистого дохода крестьян)
[1, 3-7].
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Основу ВПП на протяжении всего периода реформ
составляли промышленные предприятия, на них приходилось
65-75% стоимости валовой продукции ВПП и около 60%
занятых на них. Индустриализация китайской деревни
приводила к развитию процесса урбанизации, т.к. ВПП, как
правило, сосредотачивались в небольших поселках, где
население, постепенно отдаляясь от сельскохозяйственной
деятельности, приобщалось к промышленному производству и
городскому образу жизни.
Отраслевая структура промышленных ВПП в начале
реформ была смещена в сторону тяжелой промышленности
(55%), структура промышленности была не развита, основу
промышленного производства ВПП составляли всего 3
отрасли:
машиностроение
(в
основном
ремонт
сельхозтехники),
промышленность
стройматериалов
и
химическая промышленность, на долю которых приходилось
2/3 валового промышленного производства ВПП.
В первые годы реформ сельская промышленность
«повернулась лицом к потребителю», быстрыми темпами шло
развитие текстильной, пищевой, швейной и других отраслей
легкой промышленности, и уже в середине 1980-ых гг. легкая
промышленность обогнала тяжелую. Шло формирование
более сложной структуры промышленности, развитие новых
отраслей, на вторую позицию в сельской промышленности
вышла текстильная промышленность, в то же время снизился
удельный
вес
машиностроения
и
промышленности
стройматериалов. К середине 1990-ых гг. на третью позицию
поднялась металлургия. Важное место стало занимать
производство экспортных товаров и жесткий контроль за
качеством продукции.
В настоящее время на тройку основных отраслей сельской
промышленности приходится 1/2 добавленной стоимости
промышленного производства, создаваемого на ВПП. Это по
прежнему машиностроение (27%), но основная продукция
теперь
представлена
электроникой;
текстильная
промышленность (15%) уверенно сохраняет за собой вторую
позицию, преобладает производство волокон и тканей, почти
половина продукции текстильной промышленности идет на
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экспорт, что также стимулирует ее развитие; металлургия (8%)
по-прежнему на третьем месте, в ее составе преобладает
черная металлургия [1, 4].
Развитие сельской промышленности характеризуется
огромными региональными различиями между регионами.
Соотношение между Восточным, Центральным и Западным
макрорегионами
КНР
по
добавленной
стоимости
промышленной продукции ВПП выглядит следующим образом
- 24:8:1 [1, 131], соответственно, причем разница между
регионами не уменьшается с годами, а продолжает расти. При
этом по промышленному производству в целом по стране
различия менее существенные 6:2:1 [2, 54]. Отчасти это
связано с тем, что сельская промышленность относится
преимущественно к частному сектору, а с 2000 г. в Западных
провинциях действует государственная программа по подъему
Запада, снижающая инициативу местного населения.
1. Чжунго сянчжэнь цие няньцзянь (Ежегодник по волостнопоселковым предприятиям КНР). Пекин, 2004. 2. Чжунго
тунцзи няньцзянь (Статистический ежегодник КНР). Пекин,
2005.
Надежда Михайлова
Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
riccio-hydro@rambler.ru
История развития судоходства на Северной Двине,
проблемы 90-х годов и перспективы улучшения
водных путей
Россия располагает наибольшей в мире сетью внутренних
водных путей. Северная Двина является основной водной
артерией Севера Европейской территории России. На
протяжении многих веков река служила транзитным путем во
внешней торговле. С XV века жители большей части
Новгородской земли попадали в Белое море реками и
озерами, через которые позднее прошла Северо-Двинская
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система каналов. Основным товаром, перевозимым по реке,
была древесина, большая часть которой шла на экспорт.
Двинско-Беломорский путь приобрел особо важное
значение для России после 1553 г., когда английский
мореплаватель Р.Ченслер в поисках северного пути в Китай и
Индию первым из иностранцев вошел в устье Северной
Двины [3]. Со второй половины XVI века Холмогоры и
Архангельск стали центрами внешней торговли с Англией и
Голландией. С 1828г. Северная Двина вошла в состав
судоходной системы герцога Александра Виртембергского.
К 70-м годам XX века судоходство на Северной Двине
достигло пика своего развития. Через порты Котлас и
Архангельск в больших объемах происходил двусторонний
обмен грузами между железнодорожным и речным
транспортом. В это время по Северной Двине производилась
перевозка леса и минерально-строительных грузов (песка,
известкового камня). Транзитные пассажирские перевозки
осуществлялись между Великом Устюгом, Котласом и
Архангельском, местные линии работали на всей реке.
Параллельно основному судовому ходу Северной Двины
эксплуатировались 5 отдельных рукавов и 14 рукавов и проток
в дельтовой части реки.
Северная Двина изобилует перекатами, а поступающие в
русло
песчаные
наносы
озерно-аллювиального,
аллювиального и флювиогляциального происхождения
способствуют динамичному постоянному сезонному и
многолетнему изменению глубин на их гребнях. Уже в XVIII
века малые глубины на перекатах стали осложнять
судоходство, в т.ч. бурлачество, которое сохранилось до
начала XX века. С появлением первых пароходов на реке и
организации акционерного пароходного общества возникла
необходимость коренного улучшения водного пути. «К 1892 г.
на реке существовали препятствия для судов только на
некоторых
мелких
местах.
Значительными
землечерпательными работами в Архангельском порту был
углублен морской бар с 11¼ до 17½ футов» [1]. Первый
дноуглубительный земснаряд появился на Северной Двине в
1902 г. Он работал только на отдельных, самых сложных
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перекатах. С появлением землесосов работы по улучшению
судоходных условий стали проводиться по всей реке [4].
В течение многих десятков лет на Северной Двине
проводились полный комплекс мероприятий по поддержанию
судоходных глубин (различные виды дноуглубительных и
выправительных работ), в результате чего к концу 60-х годов
XX в. была создана достаточно устойчивая (для условий
Северной Двины) трасса судового хода. По всей реке и
дельтовому
рукаву
Кузнечихе
обеспечивались
гарантированные габариты пути: 170 – 215 см. На реке
работало большое число крупных, преимущественно
землесосных дноуглубительных снарядов. Общий объем
транзитных землечерпательных работ на составлял 15-16
млн. м3 в год, разрабатывались прорези на 160-190
перекатах. На наименее устойчивом участке реки (от устья
р.Вычегды до п. Двинский Березник) на 1 км пути извлекалось
до 32 – 42 тыс. м3 грунта.
Отдельные результаты изысканий на Северной Двине были
опубликованы еще в первой половине ХХ века (например, в
работе Н.И. Маккавеева и В.С. Советова, [1940]). Эти работы
имели сугубо практическую направленность на разработку
методов улучшения условий судоходства на реках.
Накопленные к 50-м годам ХХ века материалы по морфологии
русла и русловым деформациям Северной Двины были
использованы для обобщений в руководствах, инструкциях по
воднотранспортному регулированию русел. Систематическое
изучение руслового режима и условий формирования
перекатов в верхнем и среднем течении реки началось в 1957
г. Северо-Двинской экспедицией географического факультета
МГУ под руководством Н.И. Маккавеева. Работы экспедиции
заложили основы научного подхода к проведению
выправительных и дноуглубительных работ.
В 90-е годы ХХ века произошло резкое сокращение (а в
отдельные годы – прекращение) дноуглубительных работ, и
естественный многолетний режим в развитии перекатов
начинал восстанавливаться, а характеристики русла пришли в
исходное состояние. С 1996 г. на реке проводятся только
незначительные дноуглубительные работы на особенно
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затруднительных для судоходства перекатах. В настоящее
время в связи с недостаточным финансированием проведение
дноуглубительных работ на всех участках, лимитирующих
судоходство, невозможно.
Концепция развития внутреннего водного транспорта
Российской Федерации на период до 2015 г. ставит главной
задачей улучшение условий судоходства на внутренних
водных путях с учетом перспективы развития рынка услуг
внутреннего водного транспорта и повышения требований
безопасности
[2].
В
условиях
резкого
сокращения
финансирования водных путей особое значение приобретает
проведение «точечных» дноуглубительных работ на участках,
где разработка прорези может изменить сезонную динамику
перекатов в благоприятную для судоходства сторону. Для
трассирования таких прорезей необходимо применение
методов моделирования русловых процессов, основанных на
изучении направленности многолетних переформирований
русла, определении количественных и качественных
характеристик
условий
формирования
и
сезонных
деформаций форм руслового рельефа.
1. Житков С.М. Краткое обозрение водных путей России.
СПб.: МПС. 1892. 2. Концепция развития внутреннего водного
транспорта РФ. http://www/businesspravo.ru/docum.html 3.
Русское судоходство на реках, озерах и морях. 1905.
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Географические аспекты формирования глобального
информационного общества
Наступивший XXI век уже в конце прошлого столетия стал
называться «эпохой информации» и, более того - «веком
глобального информационного общества». В таком обществе
знания, информация и образование составляют основу
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развития и благополучия человеческой личности и общества в
целом. Информация не только играет огромную роль в жизни
общества, но и является причиной его трансформации. Такие
традиционные факторы, как размеры территории, климат,
запасы полезных ископаемых, численность населения,
отступают на второй план. В экономике важнейшее значение
приобретают обеспечивающие интенсивный рост наукоемкие
отрасли, в том числе информационные. Экономика
приобретает инновационный характер, причем инновации
обретают форму каскадов, а их диффузия в обществе
протекает намного быстрее, чем раньше. Принципиально
меняется система управления экономикой, происходит замена
жестких иерархических структур прошлого гибкими сетевыми
горизонтальными
структурами,
способными
быстро
реагировать на изменения внешних условий. Качественно
меняется структура занятости в сторону роста занятых в
третичном секторе. Особое значение приобретает качество
труда, его высокая квалификация. В этой связи возрастает
роль системы образования, формируется потребность в
пожизненном образовании. Наконец, под воздействием
процессов глобализации экономики и общества происходит
трансформация национального государства.
География информационного общества (ИО) тесно связана
с географией мировой информационной индустрии, т.к. для
реализации ИО необходимо широкое распространение
средств приема/передачи информации, которые составляют
инфраструктуру ИО. Информационная индустрия — новейшая
отрасль хозяйства – состоит из двух принципиально разных
составляющих: производство информационной техники и
производство непосредственно информации. До сих пор нет
единого подхода к определению состава этой отрасли, что во
многом является следствием ее пограничного положения на
стыке вторичного и третичного секторов экономики. Мировая
информационная сеть непрерывно расширяется, усложняется
и совершенствуется. Тем не менее, если традиционные
средства передачи информации рапространены практически
повсеместно, то доступ к новым технологическим средствам
(компьютерам и сети Интернет) имеет совсем небольшое
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количество населения земного шара (15,7%), причем в
основном это жители развитых стран. Именно эти страны и
можно назвать наиболее готовыми к информационному
развитию.
На
макротерриториальном
уровне
формирование
глобального информационного общества ведет к развитию
новой центро-периферической структуры мирового хозяйства,
где страны Центра, т.е. наиболее развитые в экономическом
отношении,
переориентируют
свою
экономику
с
материального
производства
на
производство
информационного продукта. Материальное производство
оказывается сосредоточенным в основном в странах
Полупериферии и Периферии мирового хозяйства. При этом
Центр, Полупериферия и Периферия неоднородны по своей
структуре. Так, внутри Центра можно выделить свои
полупериферийные
и
периферийные
зоны,
внутри
Полупериферии – Ядро и Периферию, а внутри Периферии –
Ядро и Полупериферию. Ядерными зонами Периферии и
Полупериферии являются те их части, где производятся
собственные технологии (научно-технологические парки) либо
размещены вынесенные из развитых стран невыгодные для
последних производства.
Формирующееся глобальное ИО оказывается заведомо
иерархичным. Передовые страны, обладающие наиболее
эффективной и мощной экономикой, лидирующие по всем
показателям благосостояния граждан и располагающие
развитой информационной инфраструктурой, оказываются в
авангарде его формирования, и общества этих стран,
ориентированные на устойчивое развитие, экономический
рост, повышение конкурентоспособности и общественного
благосостояния, всегда будут примером наивысшего (на
настоящий момент) уровня развития ИО. Развитие ИО в
наименее развитых странах подразумевает, прежде всего,
создание необходимой информационной инфраструктуры, что
соответствует нижнему уровню иерархии.
Главным географическим противоречием формирующегося
ИО является его глобальный, но с другой стороны дискретный
характер. Мир поляризован, и ИО (на современном уровне его
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развития) дискретно вследствие различных социальноэкономических, политических, географических и других
факторов. Однако, даже там, где оно есть, ИО проявляется не
одинаково. Степень готовности той или иной страны к
информационному развитию, модель такого развития во
многом обусловлены уровнем социально-экономического
развития, и далеко не все страны могут считаться готовыми к
новой ступени эволюции человеческого общества. Тем не
менее, процессы глобализации экономических отношений и
научно-технический прогресс позволяют свести к минимуму
временные затраты государств на подготовку к этому этапу
развития.
Применение
новых
информационнокоммуникационных технологий приобретает решающее
значение
для
повышения
конкурентоспособности
национальной экономики, расширения возможностей ее
интеграции в систему мирового хозяйства.
Тема информационного общества, путей и проблем его
формирования в различных странах мира является
чрезвычайно актуальной и вызывает научный интерес, в том
числе и в социально-экономической географии.
1. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное
общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб.
Пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2000. 2 Кастельс
М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. –
М.: ГУ ВШЭ, 2000. 3. Национальные модели информационного
общества / Отв. ред. и сост. Е.Л. Вартанова, науч. Ред. Н.В.
Ткачева. – М.: Издательство ИКАР, 2004. 4. Химанен П.,
Кастельс М., Информационное общество и государство
благосостояния: Финская модель. – М.: «Логос», 2002.
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Максим Николаев
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
mnikolaev@mtu-net.ru
Внутриотраслевые факторы развития международного
разделения труда на примере автомобильного сектора
Интернационализация автомобильной торговли. Товарные
потоки автомобильного сектора играют значительную роль в
мировой торговле. Экспорт автомобилестроения лишь
немного уступает мировому экспорту энергоносителей [3, 4].
Можно выделить следующие основные внутриотраслевые (т.е.
не зависящие от макроэкономической динамики развития
стран)
факторы,
регулирующие
интернационализацию
торговли автомобилями:
А. Концентрация предложения: проявление «эффекта
памяти/инерции» для стран - производственных баз,
олигополистическая структура предложения;
Б. Государственное влияние, в т.ч. открытость ряда
основных автомобильных рынков;
В. Сегментация национальных автомобильных рынков;
Г.
Развитие
межнационального
внутриотраслевого
географического разделения труда.
Модель мирового автомобильного рынка. Более подробное
представление о механизме формирования мировой торговли
автомобильной продукцией дает приведенная на Схеме 1
модель мирового автомобильного рынка (или, на мезо-уровне
II, международного разделения труда в автомобильном
секторе).
В основу указанной модели положены следующие
допущения:
1) представление о том, что потребители/инвесторы, ТНК и
государства являются основными игроками, определяющими
функционирование глобального автомобильного рынка;
2) территориальный подход, состоящий в выделении 3-х
географических рангов систем, формирующих глобальный
автомобильный рынок, образованных игроками и их
функциональными связями: глобального, межнационального
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(межгосударственного),
и
национального.
Под
формированием мирового рынка автомобилей мы понимаем
генерацию и регулирование, в т.ч. территориальную
дифференциацию, всех денежных и товарных потоков
автомобильного сектора, связанных с реализацией его
конечной продукции;
3) идея о наличие в мировом хозяйстве иных сил, внешних
по отношению к автомобильному рынку или автомобильному
сектору [1], оказывающих значительное влияние на эволюцию
автомобильного рынка при преимущественно пассивной
реакции игроков на их воздействие. Подобные силы
определяют
изменяющуюся
во
времени
среду
взаимодействия игроков.
Анализ факторов МРТ в автомобильном секторе.
Рассматривая факторы интернационализации торговли
автомобилями на примере системы автомобильного рынка IIго ранга (т.е. межстрановой системы), можно сделать
следующие выводы:
1. концентрация предложения в секторе и государственное
влияние на отрасль исторически связаны друг с другом. В
настоящее время необходимость государственной поддержки
автомобильной промышленности (в том числе на начальной
стадии ее развития) вызывает споры. Согласно классической
теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина,
государство не должно вмешиваться в трансформацию
структуры национальной экономики, поддерживая отдельные
отрасли.
Однако
выводы
теорий
конкуренции
в
олигополистических отраслях позволяют сделать два важных
замечания. Во-первых, сочетаясь с сегментацией спроса на
автомобили на рынке, необходимость экономии на масштабах
производства вынуждает автомобильные компании выпускать
в значительных объемах большое число моделей (сочетать
экономию на масштабах с экономией на разнообразии). В силу
своей ограниченности спрос на автомобили не может
«переварить» значительное число подобных компаний. Это
дает возможность сторонниками господдержки отрасли
утверждать, что захватив определенное место на мировом
автомобильном
рынке
с
помощью
государства,
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автомобильная фирма может просто занять вакантную
позицию (monopoly position for the first mover [2, 11]), не
оставив конкурентам «пространства» для развития. Второе
замечание основано на невозможности немедленного
трансферта
специфического
опыта,
полученного
автомобильной промышленностью определенной страны.
Экономия концентрации также создает стимулы для
государственной поддержки развития отрасли: созданная
инфраструктура для одной автомобильной компании может
привлечь в страну еще одну фирму. С другой стороны,
многочисленные примеры исключительно пагубного влияния
государственной политики на развитие сектора (такие, как
опыт Австралии второй половины 70-х годов) указывают на
необходимость ограничения поддержки отрасли необходимым
минимумом.
2. Сегментация автомобильных рынков связана с
изменением модели поведения потребителей, выбирающих
автомобиль, максимально подходящий для удовлетворения их
потребностей.
Производство
всех
возможных
типов
автомобилей не практикуется автомобильными фирмами.
Таким образом, в зависимости от опыта работы в разных
сегментах
автомобильных
компаний,
имеющих
свои
предприятия на территории страны, государства начинают
специализироваться на производстве определенной гаммы
автомобилей, куда менее обширной, чем востребованная их
национальным или любым зарубежным рынком. Рост числа
сегментов
интенсифицирует международную
торговлю
автомобилями.
Предпосылки
для
интенсификации
товарообмена скрыты также в «имиджевой» специфике
автомобильной продукции.
3. Развитие региональных интеграционных группировок
привело к росту роли в автомобильной торговле
товарообмена комплектующими для производства АТС между
входящими в группировки государствами. В отраслевых
рейтингах торговых партнеров большинства стран лидируют
государства, принадлежащие к тому же региону. В то же
время главенство непосредственно соседних стран в
товарообороте имеет тенденцию к снижению.
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Схема 1. Пространственные системы мирового
автомобильного рынка.
Для систем каждого ранга в текстовых блоках указаны
характеристики игроков, важные для формирования связей с
прочими игроками.
1. Dicken Peter Global Shift. Reshaping the Global Economic
Map in the 21st century. 4th edition. NY, 2003 2. Howes Candace
Japanese Auto Transplants and the U.S. Automobile Industry.
Economic Policy Institute, W., DC, 1993. 3. International Trade
Statistics 2005. World Trade Organization. Geneva, 2005.
Геннадий Озем
Белорусский государственный университет, г. Минск
koordinatorium@mail.ru
Территориальные особенности конфессиональной
структуры Беларуси
Трансформация общественного уклада в Беларуси в 19902000-х годах, сопровождавшаяся социально-экономическими

230

преобразованиями и изменениями культурных ценностей,
нашла
свое
отражение
в
динамичном
изменении
конфессиональной структуры населения страны [1,2].
Подавляющая часть регистрируемых религиозных общин в
Беларуси относится к трем конфессиональным направлениям
христианства: православию, католицизму и протестантизму
(табл.1).
Таблица 1
Динамика числа христианских религиозных общин
основных конфессиональных направлений в Беларуси
В региональном разрезе максимальные коэффициенты
роста численности общин за последнее десятилетие ХХ века
и начало ХХI века характерны для г. Минска, Минской и
Витебской областей – регионов, которые во второй половине
ХХ века выделились как умеренные регионы по уровню
религиозности и степени развития конфессиональной
инфраструктуры (табл.2). Обеспеченность храмами и
священнослужителями,
а
также
численность
зарегистрированных религиозных общин в этих регионах
была ниже, чем в Брестской и Гродненской областях, и выше,
чем в Могилевской и Гомельской [3]. Рост численности
религиозных общин в западно-белорусском регионе наименее
интенсивен в силу исторических особенностей формирования
конфессиональной структуры: к началу 1990-ых годов в
регионе сохранился территориальный опорный каркас
основных конфессий, не смотря на атеистическую
направленность государственной политики в сфере религий и
межконфессиональных
отношений.
Дальнейший
рост
численности общин в указанном регионе был ограничен
потенциалом территории и количеством населения, не
вовлеченных в религиозную сферу. Развитие процесса
секуляризации в ХХ веке в восточно-белорусском регионе, как
составляющего государственной идеологической доктрины в
СССР, значительно определил региональные особенности
религиозности
населения
и
степень
развития
конфессиональной инфраструктуры в начале ХХI века.
Сложившийся в регионе общественный «духовный вакуум»
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стал одним из социальных факторов формирования
совершенно иной, исторически нетрадиционной для региона в
плане территориального разнообразия общин, религиозной
структуры
с
резким
превалированием
в
динамике
протестантских конфессий и католицизма в сравнении с
традиционным православием.
Таблица 2
Коэффициент динамики численности религиозных
общин по основным конфессиям в Беларуси
(1992-2005 гг.)
Брестс
Конфес
Витебс
Гомельс
Гроднен
сии
кая
кая
кая
ская
область
область
область
область
БПЦ
1,32
2,1
1,9
1,5
РКК
1,69
1,8
1,9
1,25
ЕХБ
1,25
2,9
1,4
1,13
ХВЕ
1,9
6,8
5,0
3,2
Адвенти
сты
1,5
8,0
3,7
7,0
седьмого
дня
Всего
1,5
2,4
2,25
1,5
Сдвиги в территориальной концентрации религиозных
общин по отношению к размещению населения можно
показать используя кривые Лоренца для двух временных
периодов
для
Минская
Могилевская
Минск
расчета
область
область
коэффициента
2,27
2,1
4,3
концентрации.
За
период 1992-2006
1,7
4,5
2,75
гг.
уровень
1,96
2,2
4,75
концентрации
3,15
3,0
4,2
религиозных общин
в
целом
по
10,0
4,0
6,0
Беларуси снизился,
2,4
2,3
4,17
т.е. размещение их
стало более равномерным. В разрезе регионов указанный
процесс имел некоторые количественные особенности
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(табл.3). В Брестской и Гродненской областях уровень
концентрации практически не изменился. Наибольшие
изменения отмечаются в Витебской области, где в 1992 г.
уровень неравномерности размещения религиозных общин
был самым высоким, то в 2006 г. приблизился к уровню
Брестской области. Процесс деконцентрации религиозных
общин характерен также для Минской и Гомельской областей,
хотя и менее выражен в количественном отношении. В
Могилевской области процесс изменения концентрации
религиозных общин имел противоположную направленность –
уровень концентрации незначительно увеличился, т.е.
размещение общин стало менее равномерным. Данный тренд
характерен также для Брестской области. К 2006 г. уровень
территориальной концентрации религиозных общин в целом
по Беларуси понизился, т.е. увеличилось его соответствие
размещению населения.
Таблица 3
Изменение коэффициента концентрации религиозных
общин по отношению к размещению населения
(1992-2006 гг.)
Значение
Величина
Регион
Значение
коэффициент коэффициент изменения
а
а
коконцентрации концентрации эффициента
(1992 г.)
(2006 г.)
концентраци
и
Брестская
0,29
0,31
+0,02
область
Витебская
0,47
0,28
-0,19
область
Гомельская
0,29
0,25
-0,04
область
Гродненска
0,25
0,23
-0,02
я область
Минская
0,33
0,22
-0,11
область
Могилевска
0,26
0,29
+0,04
я область
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Беларусь

0,44

0,36

-0,08

Различия конфессиональных структур на локальном
уровне (в разрезе административных районов) можно выявить
путем сравнения с усредненной
общереспубликанской
структурой
используя
коэффициент
Джини
(рис.1).
Наибольшую и большую степени сходства собственного
конфессионального состава с общереспубликанским имеют
большинство районов вдоль трансъевропейского коридора
№2, а также районов в центре страны. Это обусловлено
проникновением религиозных инноваций в первую очередь по
главной магистрали Беларуси, а также расположением вдоль
нее
малоконсервативного
городского
иммигрантского
населения, малорелигиозного и не придерживающегося
строго одной религии. В результате, - все три крупнейшие
конфессии имеют здесь свои общины. Наименьшую и малую
степени сходства имеют районы в западной части Беларуси, в
которых велика роль традиционных религий, как католицизма
(особенно в прилежащих к Литве районах), так и православия
(особенно в Брестской области). Это препятствует
проникновению протестантизма (за исключением запада
Брестской области, где он довольно распространен). Поэтому
конфессиональная структура пограничных с Литвой районов
сильно отличается от общереспубликанской из-за влияния
католицизма, а Малоритского, Дрогичинского и Лельчицкого
районов – из-за влияния православия. В Восточной Беларуси
традиционно велико влияние православной церкви, по
сравнению с другими конфессиями. Однако, гонения на
церковь во времена СССР
обусловили здесь наличие
небольшого количества православных приходов, которое за
постсоветский период возросло незначительно. В результате
структура
зарегистрированных
общин
стала
иметь
повышенную долю протестантских и католических общин, что
и обусловило большие отличия конфессиональной структуры
районов от республиканской.
Специфика территориальной структуры современной
религиозной ситуации в Беларуси заключается в следующем:
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•
значительно возросла сеть религиозных организаций,
наряду с религиозными общинами появилось значительное
количество религиозных центров, монастырей, братств,
духовных образовательных учреждений, миссий;
•
происходит
значительный
рост
числа
конфессиональных новообразований протестантского толка;
•
- с ростом численности религиозных общин
определился тренд на уменьшение пространственной
концентрации конфессиональной структур.

Рис. 1. Степень сходства конфессиональной общинной
структуры административных районов с республиканской
1.
Круглов
А.А.
Основы
религиоведения.
Мн.:
ТетраСистемс, 2002, с. 11-20. 2. Котляров И.В., Земляков Л.Е.
Республика Беларусь в конфессиональном измерении. Мн.:
Изд-во МИУ, 2004, с. 125-140.
3. Беларусы: этнаграфія, дэмаграфія, дыяспара, канфесіі.
Геаграфічны атлас / Пад рэдакцыяй С.А. Польскага. Мн.:
Камітэт дзяржаўных знакаў пры Міністэрстве фінансаў
Рэспублікі Беларусь, 1996, с. 29-32.

235

Інна Олексієнко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
inysika@ukr.net
Характеристика заморозків Київської області
Заморозки весною, або восени є поширеним явищем на
Україні, зокрема і в Київській області, що завдає значної шкоди
сільському
господарству.
Вони
зумовлюють
значне
пошкодження, а іноді й повну загибель сільськогосподарських
культур.
Так,
особливо
стихійними
для
сільського
господарства стали 1999 та 2000 роки. Саме тоді, за даними
Міністерства аграрної політики, в Київській області загинуло
18,1 тис. га ярих, 6,3 тис. га зернових і зернобобових культур,
що призвело до збитків в сумі близько 30 млрд. грн.
Таким чином, характеристики заморозків необхідні для
встановлення термінів сівби, посадки розсади та збирання
сільськогосподарських культур, для обґрунтування розміщення
теплолюбних культур і їх селекції, а також для розроблення
заходів захисту рослин від цього явища.
Незважаючи на те, що саме питання про заморозки, їх
шкідливий вплив на рослини і заходи боротьби з ними не є
новим, сьогодні виникає нагальна потреба уточнити
кліматологічні
характеристики
цих
явищ.
Особливої
актуальності дослідження заморозків в Україні набуває у
контексті проблеми глобального потепління та розроблення
заходів адаптації сільського господарства країни до змін
клімату.
Найбільшої шкоди завдають пізні весняні та ранні осінні
заморозки, оскільки в цей час трав’яні та плодові культури
інтенсивно вегетують або дозрівають, і не можуть протистояти
різкому спаду температури.
За даними спостережень восьми метеорологічних станцій
складено детальну характеристику просторово-часового
розподілу заморозків в Київській області за період з 1960 по
2003 рр.. Отримано основні статистичні характеристики
заморозків: дати останніх весняних та перших осінніх
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заморозків різної інтенсивності,
беззаморозкового періоду.

а

також

тривалість
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Цифрові зображення як спосіб представлення
графічної інформації
Сучасний стан розвитку цифрової картографії, що
передусім залежить від високого рівня застосування
передових технологій, вимагає від фахівців не лише
досконалих знань термінології, програмного забезпечення та
особливостей співставлення традиційних і цифрових карт, а й
практичного застосування цих знань в картографічному
виробництві. Так як будь-який картографічний твір є носієм
певної інформації передусім в графічній формі, то спеціалісти
повинні бути ознайомлені з теорією інформації та
особливостями її представлення на тих чи інших носіях.
Відомо також, що графічна інформація може бути
представлена в растровому чи векторному вигляді, кожен з
яких має свої переваги та недоліки.
Важливе значення при використанні інформаційних
технологій в наш час мають поняття якості та кількості
інформації, що певним чином впливають на задоволення
потреб користувачів різноманітної продукції, в тому числі і
картографічної, що несе перш за все просторові дані. Таким
чином надалі буде розглянуто кілька понять з теорії
інформації, її кількості і якості та графічного представлення в
різних формах та відповідних форматах. Разом із
становленням цифрової картографії постала і проблема
більш-менш точного, однозначного або багатозначного
визначення поняття „інформація”.
Визначення поняття „графічна інформація” є найбільш
розмитим і неоднозначним. У практичне розуміння походження
інформації сьогодні включаються:
- процеси обміну різноманітними відомостями між людьми,

237

людиною і автоматом, коли функціонує так звана актуальна
інформація;
- процеси взаємодії об'єктів неживої природи, коли
розглядається існування потенційної інформації,
міри
складності, організованості, впорядкованості тієї або іншої
системи.
Таке розуміння базується на існуванні в сучасній науці
декількох парадигм, які з різних сторін намагаються пояснити
факти і явища інформаційного порядку.
Аналізуючи багато визначень, можна зробити наступне
узагальнення: графічна інформація - все те, що може бути
повідомлено у графічній формі. При цьому слід розрізняти
відмінність існуючої інформації взагалі від наявної конкретної
інформації, що безпосередньо передається. При цьому
існуюча інформація взагалі складає відомості, які можна
передати в принципі про якийсь об'єкт (явище), тобто представляє собою деяку подібність потенційної енергії [1].
Структура інформації визначає зв'язки між її елементами.
Фундаментальна властивість графічної інформації — її
системність. Поєднання розрізнених інформаційних сигналів
породжує систему, що має кількісно більшу змістовну цінність,
ніж сума інформаційної цінності її компонент. Важлива
характеристика інформації — форма подання. Будь-яка
інформація фіксується у вигляді певних сигналів.
Найважливіший етап у розвитку теорії інформації — засоби
кількісної оцінки інформації. Внаслідок цього з'являється
можливість порівняти інформаційні потоки у об'єктах, різних за
своєю природою (системи зв'язку, обчислювальні машини,
процеси управління, нервова система живого організму).
Для вимірювання інформації використовують параметри
кількості та обсягу інформації, що мають різні вираження й
інтерпретацію залежно від форми аналізу інформації.
У 1931 р. французький інженер Р.-Л.Валтат висунув ідею
використання бінарної системи числення під час створення
механічних лічильних засобів. Бінарна система числення
найкраще відображає фізичний стан технічних приладів[2].
Коефіцієнт інформативності повідомлення — відношення
кількості інформації до обсягу даних. Збільшення цього
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коефіцієнта
призводить
до
збільшення
ефективності
перетворення інформації у системі.
Інформаційна якість — це характеристика інформаційних
продуктів. Ефективність використання інформації обумовлює:
репрезентативність, змістовність, достатність, актуальність,
своєчасність, точність, достовірність, сталість.
Репрезентативність інформації — правильність її відбору і
формування для адекватного графічного відображення
властивостей об'єкта
Змістовність інформації — це відношення кількості
семантичної інформації в повідомленні до обсягу даних, які
оброблюються. Зі збільшенням змістовності інформації
зростає семантична пропускна спроможність інформаційної
системи, тому що для отримання тих самих відомостей слід
перетворити менший обсяг даних.
Достатність (повнота) інформації — наявність достатнього
для прийняття правильного рішення набору показників.
Поняття повноти інформації пов'язано з її змістом
(семантикою) і прагматикою. Як неповна, тобто недостатня
для прийняття правильного рішення, так і надлишкова
інформація знижує ефективність прийнятих користувачем
рішень.
Доступність інформації — це можливість отримання і
перетворення інформації.
Актуальність графічної інформації — ступінь зберігання
цінності інформації в момент її використання, що залежить від
динаміки зміни її характеристик і від інтервалу часу, що
пройшов із моменту виникнення даної інформації.
Своєчасність графічної інформації — її відображення,
надходження не пізніше заздалегідь призначеного часу,
узгодженого з часом вирішення поставленого перед
користувачем завдання.
Точність графічної інформації — ступінь подібності
отриманої інформації до реального стану об'єкта, процесу,
явища тощо. Розрізняють:
• формальну точність, що вимірюється
значенням
одиницімолодшого розряду числа;
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• дійсну точність, що зумовлена значенням одиниці
останньогорозряду числа;
• максимальну точність, яку можна отримати в конкретних
умовах функціонування системи;
• необхідну точність, що зумовлюється функціональним
призначенням показника.
Достовірність графічної інформації — її властивість
відображати реально існуючі об'єкти з необхідною точністю.
Достовірність інформації вимірюється ймовірністю того, що
відображуване значення параметра відрізняється від істинного
значення цього параметра в межах необхідної точності.
Сталість інформації — її спроможність реагувати на зміни
вихідних даних без порушення необхідної точності. Сталість
інформації, як і її репрезентативність, зумовлюється обраною
методикою відбору і формування. Актуальність, своєчасність,
точність і достовірність інформації впливають на інші
параметри функціонування ГІС, такий, як її надійність [2].
Формалізоване представлення просторових об'єктів в
картографії відбувається шляхом вивчення їх позиційних та
змістовних властивостей. Позиційні властивості (атрибути)
об'єктів (геометричні, метричні, тополого-геометричні) складають певні системи просторових даних, які пов'язані деякими
відношеннями
з
їх
непозиційними
(змістовними,
семантичними) атрибутами.
Просторові утворення можна розділити на безліч складових,
які на карті приймають вигляд окремих елементів. До першої
групи елементів належать точки (точкові об'єкти), лінії (лінійні
об'єкти), контури (ареали, полігони) та поверхні (рельєф). Це
відповідно нуль-, одно-, дво- і трьохмірні типи об'єктів, які
можуть бути визначені за їх векторними представленнями,
тобто їх опис здійснюється шляхом вказання лише площинних
(прямокутних) координат.
Інший спосіб опису просторових об'єктів пов'язаний з
растровими представленнями. При цьому використовується
друга можлива група складових елементів, на які можна
розділити зображення. Це так звані комірки (ячейки), кожна з
яких (вона може бути будь-якої форми) є складовою одиницею
певної системи собі подібних.

240

Растрові та векторні цифрові моделі мають неоднакову
форму запису інформації до файлу. Історично склалося, що
фірми-розробники автоматичних систем створювали свої
формати графічних даних, які їм здавалися найкращими.
Формати можуть бути внутрішні та обмінні, тобто такі, які
використовуються для обміну інформацією між різними
автоматичними системами.
Сучасні картографічні та геоінформаційні системи, як
правило, працюють у внутрішньому форматі, який є найбільш
зручним для
конкретної системи, але підтримують
імпорт/експорт інформації за допомогою значної кількості
форматів.
Отже інформація, як сукупність різних знань, що можуть
бути повідомлені, в графічному вигляді може бути
представлена як у векторному так і в растровому форматі
цифрового зображення. Кожен з використовуваних форматів
має свої переваги та недоліки і свої сфери застосування. Слід
зауважити, що іноді доцільно використовувати для створення
цифрого зображення і векторну і растрову складову, що може
спростити сприйняття такої графічної інформації.
Таким чином, цифрові зображення є найпоширенішим
способом представлення графічної інформації при сучасному
стані розвитку комп’ютерної техніки, в тому числі і в
картографічному
виробництві
та
при
використанні
картографічних творів.
1. Автоматизація картографічних робіт (проспект курсу та
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт) /
Шевченко В.О., Бондаренко Е.Л., Гордєєв А.Ю. — К.:
Укрморкартографія, 2000. — 64 с. 2. Інформаційні технології та
системи: Підру. для студ. екон. спец. / Плескач В.Л., Рогушина
Ю.В., Кустова Н.П. — К.: „Книга”, 2004. — 520 с.
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Формирование крупнейших авиационных альянсов
мира в условиях глобализации
Процесс глобализации порождает стремительный рост
масштабов, разнообразия и интенсивности связей, особенно
дальних, в реализации которых важную роль играет
воздушное сообщение. За последние 20 лет объем работы
авиатранспорта мира только по пассажироперевозкам
увеличился в три раза – с 1,1 до более чем 3 трлн пасс-км.
Новые реалии вызвали необходимость реорганизации
деятельности крупнейших авиакомпаний мира по пути
интеграции. Начиная с 1980-х годов, четко прослеживается
процесс консолидации авиационного бизнеса по нескольким
главным направлениям: 1) полное слияние равноправных
авиакомпаний;
2)
объединение
магистральных
и
региональных авиакомпаний; 3) создание маркетинговых и
стратегических альянсов. Альянсы авиакомпаний, как
финансово зависимых друг от друга, так и сохраняющих
самостоятельность, создаются, прежде всего, с целью
повышения конкурентоспособности и увеличения их доли на
авиатранспортном рынке, согласования локальных и
глобальных стратегий развития.
Альянсы позволяют эффективно решать своим участникам
многие практические вопросы, включая быстрое наращивание
производственных мощностей, пополнение парка воздушных
судов, «взаимообмен» коммерческими правами, совместное
использование
терминалов
и
компьютерных
систем
бронирования билетов и т.д. Самостоятельное значение
имеет усиление совместного влияния в аэропортовых центрах
(хабах), делая их недоступными для конкурентов. В
результате заключения альянсов авиакомпании получают
более полную маршрутную сеть, способны проводить гибкую
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тарифную политику, координировать расписания полетов и
т.д.
По данным Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA) почти все крупнейшие авиакомпании мира
являются партнерами по коммерческому сотрудничеству,
имеющему следующие формы: 1) стратегические альянсы; 2)
маркетинговые альянсы; 3) глобальные альянсы.
В рамках стратегических альянсов предусматривается либо
взаимное владение акциями партнеров, либо иные формы
инвестиций в другие авиакомпании. До конца 20 в.
превалирующей в воздушном транспорте была концепция
национального владения авиакомпаниями. В 1980-х годах
государственная собственность стала неэффективной и
началась приватизация госавиакомпаний. В одних странах в
частные руки были переданы 100% акций, в других – только
часть.
Маркетинговые альянсы представляют собой форму
временного объединения авиакомпаний для решения текущих
проблем
в
конкретной
рыночной
ситуации.
Такое
сотрудничество обычно выражено в рамках авиаперевозок. По
сути
своей
они
являются
формой
краткосрочного
сотрудничества авиакомпаний, выраженного в форме
определенных соглашений («интерлайн», «код-шеринг»,
совместная эксплуатация авиалиний и соглашение о пуле).
Глобальные альянсы позволяют авиакомпаниям, сохраняя
полную финансовую и юридическую самостоятельность,
объединиться
для
совместной
работы
на
рынке
авиаперевозок и усиления конкурентных преимуществ;
сблизить свои стратегические планы, построить сходные
организационные структуры, создать похожие системы
тарифов и
скидок для поощрения часто летающих
пассажиров, однотипные концепции качества обслуживания
клиентов. В настоящее время действуют три глобальных
альянса “Star Alliance”, “SkyTeam” и “Oneworld”.
На пути развития альянсов встает немало проблем. Тем не
менее, альянсы, являясь отражением в авиационном
транспорте всемирного процесса глобализации, представляют
собой мощнейшее орудие в борьбе с конкурентами, позволяет
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достичь должного уровня обслуживания пассажиров и
отлаженной
работы
системы
мирового
воздушного
сообщения.
1. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия
авиаперевозок. – М., 2005. – 176 с. 2. Костромина Е.В.
Авиатранспортный маркетинг. НОУ ВКШ «Авиабизнес». – М.,
2003. – 384 с. 3. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в
условиях рынка. НОУ ВКШ «Авиабизнес». – М., 2005. – 344с 4.
www.oneworld.com - официальный сайт альянса «oneworld». 5.
www.skyteam.com - официальный сайт альянса «SkyTeam» 6.
www.staralliance.com - официальный сайт альянса «Star
Alliance»
Денис Паславський, Віталий Безуглий
Дніпропетровський національний університет
Bezygly-1972@mail.ru
Демографічний стан населення великого промислового
міста (на прикладі Дніпропетровська)
Дніпропетровськ – один з найбільших економічно
розвинених центрів України, який характеризується потужним
промисловим та науковим потенціалом, високим розвитком
транспорту та зв`язку. На Дніпропетровщині виробляється
15,4% від усієї промислової продукції країни, тут зосереджено
близько 10% основних фондів господарського комплексу,
прямі іноземні інвестиції становлять 9,3%, зосереджено 6,7%
підприємств малого бізнесу (2005) тощо.
Демографічна ситуація у Дніпропетровську, як і в цілому в
Україні є дуже несприятливою: природний приріст населення
став від`ємним за рахунок зменшення народжуваності і різкого
збільшення смертності, скоротилася тривалість життя,
зменшилася шлюбність і, навпаки, постійно збільшується
розлучуванність, спостерігається масовий міграційний потік з
сільської місцевості до міста.
Дніпропетровськ за чисельністю населення є третім містом
в Україні, у 2005 р. тут мешкало 1056,2 тис. осіб, за останні
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п`ятнадцять років кількість мешканців міста зменшилася
майже на 131 тис. (у 1990 р. – 1187 тис. осіб). Хоча за темпами
зменшення населення (11%) Дніпропетровськ лідирує серед
міст-мільйонерів (Харків – 9,5%, Донецьк – 9%, Одеса – 7%,
Київ – +0,5%), але завдяки постійному міграційному потоку із
села у місто (щороку у Дніпропетровську селиться до 1580
осіб), Дніпропетровськ все ще залишається містоммільйонером (однак за сучасних темпів скорочення населення
через 8–9 років місто „випаде” з когорти міст-мільйонерів
України.
Починаючи з 1993 р. народжуваність у місті неухильно
зменшується: якщо у 1990 р. народилося 11,5 немовлят (на
1000 осіб), то у 2005 р. – тільки 8,6. Слід зазначити, що
останніми роками
у зв`язку з покращенням соціальноекономічного стану в країні спостерігається тенденція до збільшення народжуваності (у 2003 р. – 8,2‰). Як і в цілому для
України, для Дніпропетровська притаманна депопуляція, яка
сягнула свого піку у 2000 р. Якщо у 1990 р. кількість померлих
у місті оцінювалася у 10,6‰, то у 2005 р. – 14,6‰. Практично
від усіх груп хвороб смертність збільшилася майже на 30–40%,
навіть від тих, які у радянські часи були переможені. Дуже
високим став рівень смертності, викликаний хворобами
системи кровообігу (62% випадків смерті), новоутворень (14%),
нещасних випадків, отруєнь і травм (9%) та органів дихання
(2%.). Важливим соціальним фактором виступає дитяча
смертність, динаміка якої дає надію про покращення
демографічного стану в місті. Спостерігається чітка тенденція
до зменшення смертельних випадків серед немовлят: 1990 р.
– 14,4‰, 2005 р. – 12,1‰ (у Києві – майже 16‰). Основна
причина дитячої смертності – це стани, які виникають у
перинатальному періоді.
Щодо статево-вікового складу населення Дніпропетровська,
то серед мешканців переважають жінки (на 1000 жінок
припадає 839 чоловіків, у 2001 р. – 845). Зміни, що відбулися у
природному прирості населення міста позначилися і на віковій
структурі. У місті поступово зменшується кількість населення у
віці молодшому за працездатний (у 2005 р. – 17,9%) та
збільшується частка осіб похилого віку (28,7%). Тобто
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населення Дніпропетровська є старим (у Києві – 24%, а в
цілому по Україні – 30%). На кожні 1000 осіб працездатного
віку припадає 682 непрацездатних. Така ситуація погіршує
демографічне навантаження населення працездатного віку.
На розміри сім`ї і показники природного відтворення
населення значно впливає стабільність шлюбів. Високий
рівень розлучень є одним з найважливіших чинників низького
природного приросту населення і посилює таку небезпечну
соціальну проблему як збільшення неповних сімей і кількість
дітей- сиріт. Останнім часом несприятлива демографічна
ситуація в місті пов`язана з поглибленням деформації шлюбно-сімейних процесів, зокрема з такими явищами як
відкладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне
материнство та соціальне сирітство. Збільшується чисельність
розлучень і частки дітей, народжених самотніми матерями
(25% від загальної кількості народжених у місті у 2005 р., проти
11,9% – у 1990 р.). Дніпропетровщина має чітку тенденцію до
зменшення зареєстрованих шлюбів. Так, якщо у 1990 р. на
1000 наявного населення реєструвалося 9,6 шлюбів, то у 2005
р. – вже тільки 5,8%. Як для жінок, так і для чоловіків
найпопулярнішим віком шлюбного стану є 25–35 років, і цей
процес є типовим для сучасного світу. Величезну роль тут
відіграє економічна незалежність жінок, їх професійна
зайнятість, поза сімейні орієнтації та інтереси.
Рівень розлучуванності у Дніпропетровську залишається
стабільно високим, майже кожний другий шлюб є потенційно
розлученим. Так, у 2005 р. на 20,15 тис. шлюбів були
зареєстровані 14,31 тис. розлучень (з них 43% не мали
спільних дітей, 48% мали одну дитину та 7% – дві дитини). Більшість розлучень (25%) припадає на вік шлюбу від 5 до 9
років, мінімум (2,9%) – на вік до одного року.
З метою виявлення демографічних пріоритетів, нами було
проведене соціологічне дослідження серед 200 студентів
Дніпропетровщини, яке показало,що на загальне зменшення
населення, вікову і статеву диспропорцію, кількість неповних
сімей та міграційну мобільність дуже впливає особлива
демографічна поведінка молоді. Так, 65% респондентів
бажають вступити до шлюбу у віці 25–30 років, 26% – у віці 20–
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25 років і тільки 9% – у віці, більше за 30 років. Переважна
більшість молоді (64%) бажають мати 2-х дітей, 23% – 1
дитину, 12% – 3-х і більше дітей, інші – ще не вирішили. До
громадянського браку схвально відносяться 57% опитаних,
30% – негативно на це дивляться. У разі розлучення, майже
всі створюватимуть нову сім`ю. Важливим аспектом
міграційної мобільності студентів є те, що майже 74% опитаних
не бажають повертатися у рідне місто або село після
навчання, а 23% бажають навіть переселитися у інші міста за
межами області.
Отже, подальше погіршення демографічного стану у
Дніпропетровську, як результату соціально-економічної кризи,
буде сприяти зниженню народжуваності і підвищенню
смертності, зменшенню частки великих і середніх сімей,
зростанню чисельності бездітних сімейних пар, самотніх та
неповних сімей.
Вікторія Пацюк
Криворізький державний педагогічний університет
institut@paradise.net.ua
Місце рекреаційної географії в системі географічних
дисциплін
ХХ сторіччя, що пройшло під егідою НТР, символізувало не
лише докорінну зміну технологій виробництва, а й
знаменувало виникнення різних наук.
Не оминув цей процес і географію. Під дією одночасно
протікаючих,
але
протилежно
спрямованих
процесів
диференціації та інтеграції, із класичних фізичної та соціальноекономічної географії виділилася ціла низка новітніх напрямків,
одним з яких стала рекреаційна географія (РГ).
За В.С.Преображенським РГ – наука, що досліджує
властивості територіально-рекреаційних систем (ТРС) та різні
аспекти
їхнього
просторово-часового
функціонування,
територіальну диференціацію рекреаційних потреб населення,
зв'язок ТРС з іншими системами, типологію ТРС, роль ТРС у
формуванні економічних районів, системи розселення,
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рекреаційні
міграції
населення,
екологічні
наслідки
рекреаційної діяльності[1]. З такого змістовного трактування
зрозуміло, що РГ охоплює цілий спектр різноманітних проблем,
вирішення яких потребує залучення теоретико-практичних
напрацювань низки географічних наук. Саме тому увагу було
сфокусовано на впливі географічних дисциплін на РГ та її місці
серед них, що схематично відображено в рис.1.Погоджуючись
з О.Г.Топчієвим[2], РГ було включено до блоку соціальної
географії, де поряд з нею розмістились географічні науки,
теоретичні доробки яких вона синтезує:
• географії сфери послуг(територіальна концентрація
закладів, що надають матеріальні та духовні послуги, необхідні
для якісного проведення відпочинку, відновлення фізичних та
духовних сил);
• географії споживання(динаміка потреб різних категорій
відпочиваючих);
• географія культури(вивчає уклад життя, матеріальну та
духовну культуру населення рекреаційних регіонів та потреби у
культурному збагаченні потенційних рекреантів);
• географія релігії(характер віросповідання рекреантів та
місцевого населення);
• географія спорту(спортивна інфраструктура рекреаційних
зон);
• географія поведінки;
• географії способу життя.
Значний вплив на дану дисципліну здійснюють науки
фізико-географічного циклу: ландшафтознавство (ємкість
території, стійкість ландшафтів до антропогенних і, зокрема,
рекреаційних навантажень), географія природних умов та
ресурсів (досліджує ступінь сприятливості природних умов і
ресурсів для організації відпочинку людей).
Вплив економічної географії є більш опосередкованим,
проте вона займається підвищенням продуктивності та
оптимізацією
територіальної
концентрації
підприємств
рекреаційного комплексу, удосконаленням територіальноекономічних зв’язків між ними.
У своєму розвитку РГ спирається на теоретико-методичну
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базу суміжних географічних наук, використовуючи їх надбання
та апробовуючи їх саме у контексті рекреалогії:
1.
картографія (покладає інформацію про рекреаційні
ресурси на картографічну основу);
2.
геоекологія(оцінка геоекологічної ситуації в регіоні);
3.
медична
географія(територіальне
поширення
захворювань та необхідність лікування та оздоровлення
населення);
4.
конструктивна географія(раціональна територіальна
організація рекреаційного комплексу);
5.
географія населення(демографічний склад, трудові
ресурси, потреби населення у рекреації);
6.
географії
інфраструктури(розглядає
комплекс
галузей, що забезпечують оптимальні умови функціонування
рекреаційної діяльності);
7.
районологія(просторове групування рекреаційних
територій).В свою чергу РГ має дочірні дисципліни:
8.
Географія туризму, що вивчає територіальну
диференціацію сфери туризму, передумови її розвитку,
процеси формування туристично-рекреаційних зон, районів,
центрів;
9.
Рекреаційне ресурсознавство – досліджує поняття,
структуру, особливості територіальної локалізації рекреаційних
ресурсів;
10.
Рекреаційне природокористування – займається
вивченням,
використанням,
зміною
та
відновленням
рекреаційних природних умов та ресурсів.
Напрацьовані результати дослідження репрезентують місце
РГ в когорті географічних дисциплін та висвітлюють складну,
інтегруючу роль цієї науки
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1. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. Уроки развития
теории рекреационной географи. – Изв.АНСССР. –
геогр..1988. 2. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії:
Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560с.
Ольга Пащенко
Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
olce@yandex.ru
Экологическое просвещение на особо охраняемых
природных территориях москвы
(на примере природно-исторического парка
«Битцевский Лес»)
Всеобщее экологическое просвещение является важным
моментом экологической политики России, объявленной
одним из приоритетных направлений государственной
политики. Оно рассматривается как стратегия обеспечения
устойчивого развития планеты. Задача этого просвещения –
изменить человека, его восприятие мира, его стиль жизни,
чтобы, в конечном счете, изменить общество в целом,
сориентировать его на сохранение природных и культурных
ценностей. В рамках этой политики была разработана и
адоптирована
серия
законоположений
по
созданию
специальных программ, новых охраняемых территорий,
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отделов экологического просвещения. В то же время,
устойчивая система экологического образования отсутствует
как в школе, так и в университете, и встречается только в виде
факультативной дисциплины. В результате большая часть
населения не получает никакого представления о проблемах
окружающей среды во время своей первичной и вторичной
социализации. Впрочем, нельзя рассматривать экологическое
сознание российского гражданина как «чистый лист»: у
каждого человека в течение жизни формируется некоторое
видение природы и личное взаимодействие с этой природой.
Сложившееся отношение к природе постоянно проявляется в
повседневной жизни: во время прогулки с детьми по парку или
в своем дворе, на дачном участке, в районе, подвергающемся
тому или иному загрязнению. Таким образом, официальная
политика
и
ее
частичное
применение
встречают
многочисленных пользователей, имеющих личную концепцию
природы и личные требования к вопросам государственного
природопользования.
Целью данной работы было проследить: как в таком
противоречивом контексте функционируют организации,
занимающиеся
экологическим
просвещением,
как
воспитывается экологическая культура, и как люди, никогда
ранее не сталкивающиеся с подобным типом просвещения,
воспринимают эту новую тенденцию?
В качестве объекта исследования был выбран природноисторический парк «Битцевский лес», одна из старейший
зеленых зон Москвы, излюбленное место отдыха горожан.
Процесс экологического просвещения в парке отличается
некоторой
спецификой.
Ввиду
того,
что
подобная
деятельность является сравнительно новой, отсутствуют
четкие методики и специально подготовленный персонал.
Отдел экологического просвещения направляет всю свою
деятельность на школьников и не охватывает остальных
посетителей.
Экологическое просвещение детей построено на двух
основных принципах: увеличение экологических знаний и
развитие чувства приобщенности к жизни Природы.
Большинство применяемых методик заимствованы из
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советской эпохи: субботники, экологические праздники. В то
же время, идея рассматривать природу как самостоятельную
ценность, лежащая в основе экологического воспитания
школьников, является достаточно новой для русского
общества.
Контакты с отдыхающими осуществляет отдел охраны как
правило в случае нарушений. Экологическое просвещение
взрослого населения имеет целью уменьшить негативное
воздействие человека на лесные экосистемы через
увеличение экологических знаний населения и через поиск
компромисса между защитной и рекреативной функциями
территории.
В процессе своей работы сотрудники экологического
просвещения сталкиваются с другими пользователями этой
территории (родители с детьми, молодежь, собачники,
любители шашлыков, владельцы гаражей и другой
собственности), что порождает многочисленные трения и
конфликты. Для разрешения этих противоречий сотрудники
парка
вынуждены
идти
на
компромисс:
позволять
использование мангалов, прогулки с собаками на поводке и
т.д.
Исследование
других
организаций
и
охраняемых
территорий показало, что полученные закономерности не
являются спецификой данного парка, но характерны для всей
системы экологического просвещения в Москве.
Олексій Петров
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
lesha@mail.univ.kiev.ua
Картографічне забезпечення державного земельного
кадастру України
У сучасних умовах реформування земельних відносин
здійснюється значний перерозподіл землі. Це сприяє
швидкому
зростанню
кількості
власників
землі
та
землекористувачів, а також значному збільшенню операцій із
земельними ділянками (оренда, застава, купівля, продаж,
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спадщина). Проте нині замість сучасних автоматизованих
методів ведення державного земельного кадастру дуже часто
використовується застаріла традиційна “паперова технологія”.
Актуальною залишається проблема створення системи
управління земельними ресурсами.
Управління земельними ресурсами – це реалізація політичного
курсу держави щодо реформування земельних відносин, це і
компетенція органів, яким надано право розпоряджання землею
та контролю за охороною земель, забезпечення відповідно до
законодавства процесу надання та вилучення земельних ділянок,
здійснення природоохоронних заходів; збір, систематизація та
надання земельно-кадастрової інформації з правового режиму
земель, кількості та якості земель, вартісних показників.
Для створення та функціонування цивілізованого ринку
землі необхідно істотно вдосконалити існуючу вітчизняну
практику проведення земельно-кадастрових робіт шляхом
розвитку
нормативно-технічної
бази
і
впровадження
автоматизованої системи ведення земельного кадастру. Це
дасть змогу підвищити ефективність управління земельними
ресурсами, значно прискорити процес реформування
земельних відносин, відстеження динаміки кількісних та
якісних змін земельного фонду, розподілу його за власниками
землі та землекористувачами, запровадження заходів щодо
збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення
навколишнього природного середовища, охорони прав
громадян, підприємств, установ та організацій на землю.
Практична реалізація багатьох складових земельної
реформи базується на даних державного земельного
кадастру, землевпорядкування і моніторингу земельного
фонду України, основою яких є планово-картографічні
матеріали відповідної точності та масштабу.
Картографічна
база
повинна
забезпечувати
повну
інформацію про просторове положення об'єкту реєстрації, його
фізичний стан, а також визначати складові, які характеризують
вартість об'єкту реєстрації-землі.
Для ефективного використання картографічної інформації
при веденні кадастру, вона повинна бути представлена у
цифровій формі. Існує декілька концепцій і підходів
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цифрування просторово-розподілених даних, так як не існує
способу структурування всієї різноманітності географічних
об'єктів і явищ, однаково придатних для всіх випадків. Однак
при
організації
просторових
даних
в
географічній
інформаційній системі завжди можливо виділити два логічних
рівня:
- фіксування меж географічних і представлення їх як
однорідних елементів з наступним описом через набір ознак і
відношень;
- зв'язування структурованих просторових даних з
прикладними задачами, в яких вони розглядаються як
складний об'єкт із своїми внутрішніми зв'язками. На цьому рівні
в результаті обробки створюються вторинні дані, описані
аналогічним чином.
Важливим фактором є те, що картографічна інформація
обов’язково
повинна
поєднуватись
з
додатковою
(атрибутивною) інформацією про географічний об’єкт, в
нашому випадку – земельну ділянку. Для вводу, зберігання,
маніпулювання та виводу атрибутивної (непросторової)
інформації
в
географічних
інформаційних
системах
використовуються стандартні комерційні системи управління
базами даних – комплекси програм і мовних засобів, які
призначенні для створення, ведення і використання баз даних
створювати номери (коди) географічних об'єктів.
Отже, для підвищення ефективності управлінських рішень у
сфері земельного кадастру необхідна достатня кількість
сучасних картографічних матеріалів, що можливо лише
завдяки їх швидкій підготовці. Цього можна досягнути лише за
допомогою
новітнього
програмного
забезпечення:
геоінформаційних систем та систем управління базами даних.
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Диана Побережная
Белорусский государственный университет
dianoss@mail.ru
Старение населения мира как глобальная
демографическая проблема ХХI века
В начале XXI века человечество стоит перед
необходимостью решения глобальных проблем. Практически
во всех сферах человеческой жизни – экономической,
экологической, социальной и демографической наблюдается
сложная, а зачастую и кризисная ситуация, требующая
регулирования. В связи с этим стало необходимо решать
новые задачи, задумываясь об окружающем мире, будущих
поколениях.
Особого внимания сегодня заслуживают демографические
процессы. Если во второй половине ХХ века особенностями
развития населения мира считался его быстрый рост в целом
и в отдельных регионах, то уже в начале XXI века для
большинства стран мира на первое место становится
проблема старения населения и ее последствия. Данное
явление, которое получило название «демографический
возрастной взрыв», беспрецедентно в истории человечества
и расценивается как кризисное. Кризис ситуации можно
объяснить неадекватностью современной политики и
экономических решений по управлению народонаселением,
многочисленным проблемами и последствиями социального
и экономического характера.
Проблемы,
связанные
со
старением
населения,
первоначально затрагивали, главным образом, развитые
страны, однако сейчас они приобретают все большое
значение и в развивающихся странах. Теперь уже ясно, что
этот демографический сдвиг в структуре населения,
связанный с увеличением удельного веса представителей
старших возрастов, несет с собой весьма серьезные
последствия для жизни как отдельных людей и семей, так и
для их сообществ и стран в целом.
Оценивая «демографический возрастной взрыв», следует
отметить, что число людей в возрасте 60 лет и старше
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достигло в 2006 году 688 миллионов человек, а к 2050 году
почти утроится, увеличившись почти до 2 миллиардов человек
и превысив, впервые в истории человечества, численность
детей (до 14 лет включительно).
В настоящее время 36% людей в возрасте 60 лет и старше
проживают в развитых стран. Более половины населения
мира в возрасте 60 лет и старше - свыше 54% сконцентрировано в Азии. В Европе проживает 22%, в
Северной Америке - чуть более 8%, в Латинской Америке и
Африке - примерно по 7%. В 2050 году в Азии будет
проживать уже около 63% пожилых людей мира, в Латинской
Америке и Африке - почти по 10%, а доля населения старших
возрастов, проживающего в Европе, сократится до 11,5% (то
есть уменьшится почти вдвое), а в Северной Америке - до 6%.
Численность
населения
старших возрастов
будет
увеличиваться и относительно общей численности населения.
Доля населения 60 лет и старше во всем населении мира
увеличится от 10,5% в 2006 году до 21,7% в 2005 году. Среди
крупных регионов мира наиболее высокой долей населения 60
лет и старше выделяется Европа, где она достигает почти
21%, а на самом молодом континенте, в Африке она лишь
немногим превышает 5%. К 2050 году она поднимется в
Африке до 10%, в остальных регионах достигнет четверти и
выше, а в Европе превысит треть от общей численности
населения.
Наиболее высокая доля людей в возрасте 60 лет и старше
в Японии (27%), Италии (26%) и Германии (25%). Еще в 24
европейских странах она составляет 20% и более. К 2050 году
она достигнет и даже превысит 40% в Японии, Италии,
Испании, Словении, Южной Корее и на Мартинике. Наиболее
низкой долей старших возрастов в общей численности
населения в настоящее время выделяются ОАЭ (2%), Катар,
Кувейт и Нигер (по 3%). Однако по прогнозу ООН к 2050 году
она в этих странах поднимется почти до четверти (кроме
Нигера, в котором она из-за высокой смертности останется на
низком уровне - 5%). Значительная распространенность ВИЧинфекции и СПИДа в ряде африканских стран будет
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препятствовать заметному росту удельного веса пожилого
населения.
Из вышесказанного следует необходимость обеспечения
интеграции процесса глобального старения и процесса
развития человека с учетом впервые разработанных в истории
человечества международных деклараций в области старения
[1].
1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division. Population Ageing 2006.
Маргарита Римаренко
Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка
januarita@yandex.ru
Глобалізація світового господарства: інтеграція чи
дезінтерація
На сучасному етапі розвитку суспільства великого значення
набула міжнародна економічна інтеграція, що пов’язано з
впливом НТР, а отжe посилилася взаємозалежність країн в
МГПП. Інтеграція має різні форми, рівні розвитку, але вплив її
на світове господарство успішно поширюється, а кількість
інтеграційних об’єднань зростає. Найбільш відомими та
успішними серед сучасних інтеграційних угрупувань є ЄС, який
на 2006 рік налічує в своєму складі 25 країн, та НАФТА, що
об’єднує три країни: США, Канаду та Мексику. Ці союзи
яскраво демонструють переваги інтеграційних процесів. Поперше, можливість залучити до виробництва значні трудові та
фінансові ресурси. Наприклад, при проведені міжнародних
досліджень держави розподіляють між собою окремі задачі,
тоді фінансові затрати на масштабні наукові дослідження
стають доступними для кожної країни. По-друге інтеграція
сприяє розвитку міжнародної спеціалізації та кооперування. Це
дозволяє значно розширити межі виробництва, збільшити
якість продукції та зменшити її капіталоємність. При цьому в
межах інтеграційних угрупувань спеціалізація з предметної
поступово перетворюється на подетальну, що тісніше зв’язує
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підприємства окремих країн. По-третє, розвиток інтеграційних
відносин дає можливість створити спільний ринок, а тісне
співробітництво обумовлює вільний рух товарів, капіталу,
робочої сили та інформації.
Таким чином, результатом інтеграції стають швидкий ріст
торгівлі, накопичення валютних резервів, а, подекуди, і
покращення рівня життя країн в цілому. Прикладом цього може
стати Люксембург, що вийшов на перше місце в світі за
часткою національного доходу на душу населення.
Проте в світі спостерігається ще один напрямок політичного
розвитку суспільства –дезінтеграція - тобто відокремлення
держав і територій найчастіше за національним принципом.
Відбуваються процеси регіоналізації та автономізації. Яскраві
приклади: часткову незалежність отримала Каталонія і Країна
Басків у складі Іспанії. Після референдуму 2006 року з’явилися
дві суверенні держави Сербія та Чорногорія. Відомо, що
автономії вимагає острів Сардинія, що є частиною Італії. А
мешканці острова Сицилія, зберігаючи свою відокремленість,
не дозволяють з’єднувати мостами Сицилію з півострівною
частиною
Італії.
Тенденції
щодо
відокремлення
спостерігаються в Канаді. Навіть деякі країни ЄС змінюють
свою політику щодо подальшого об’єднання. Відомо, що
Велика Британія, Данія та Швеція, утримались від введення на
своїх територіях єдиної європейської валюти. Цікавим є те, що
обидва процеси, інтеграція та дезінтеграція, одночасно
поширюються в сучасному світі. Що ж спонукає країни, інколи
всупереч економічним вигодам зберігати відокремленість?
Слід зазначити, що економічний, політичний чи культурний
союз декількох держав передбачає втрату ними певної
частини суверенітету задля досягнення спільної вигоди. Це
зобов’язує
країн-участниць
інтеграційної
організації
підпорядковуватись певним правилам, що не завжди
підтримується широкими масами, а отже створює певні
проблеми на шляху до об’єднання. На прикладі ЄС, зокрема,
збільшується занепокоєння окремих націй, що їхня
національна культура зникне у різноманітті народів Європи, і
контролю над цим вони не матимуть. Ці занепокоєння, а також
прагнення народів до збереження власних національних
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особливостей не тільки гальмують інтеграцію, а можуть
призвести до розпаду держав. Прикладом є франкомовна
провінція Канади – Квебек, що десятиліттями намагається
стати незалежною державою. Останній з проведених тут
референдумів дав результати 51 % на користь збереження
єдності. Така ситуація в Канаді пов’язана з соціальною й
економічною нерівністю між франко- та англоканадцями.
Другим чинником, що спричиняє дезінтеграції є релігійні
відмінності, які часто стають причинами військових конфліктів.
Попри це, спробу об’єднати два світи намагається зробити ЄС,
розглядаючи можливість приєднання Туреччини, країни, де
більшість людей є мусульманами до „християнського клубу”.
Хоча ця можливість є досить віддаленою, існують певні
переваги, які отримає ЄС в разі цієї спроби. Зокрема
організація доведе світові свою впливовість, показавши, що
може обєднати такі різні за світоглядом народи. Крім цього ЄС
отримає можливість стати євроазіатською організацією та
матиме доступ до паливних ресурсів Близького Сходу, де
Туреччина має значні звязки. До того ж мусульманське
населення Європи перестане відчувати себе чужинцями і
зрівняється в правах з корінними європейцями. Ще одним
фактором що стримує інтеграцію є неможливість країн
обєднуватись через різні економічні умови. У випадку розпаду
консолідованного угрупування країна може втратити ринок
збуту, що спричинить занепад її економіки в цілому. Для
багатьох країн інтеграція може означати припинення випуску
товарів традиційних галузей, що розглядається деякими
державами, як головний бар’єр на шляху до об’єднання.
Аналізуючи все вищезазначене, можна переконатись, що на
життя сучасних країн та їх об’єднань впливають доцентрові та
відцентрові сили. Вони визначають долю країн, об’єднуючи чи
роздроблюючи їх. Дію цих сил можна передбачити, але
контролювати їх повністю неможливо.
Процеси інтеграції та дезінтеграції спостерігаються також в
Україні. З одного боку хвиюючими є тенденції щодо розриву
між сходом та заходом, з іншого – Україна як унітарна держава
повинна визначити напрямок своїх інтеграційних планів.
Невизначеність, що існує нині, країна не може собі дозволити.
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В теперішньому динамічному геополітичному світі це може
звести нанівець всі намагання приєднатись до будь-якого
інтеграційних угрупувань. Отже входження в світові організації
та зокрема в ЄС має стати серйозним стимулом для того, щоб
раціоналізм і розум взяли гору над емоціями.
Таким чином, інтеграція і глобалізація стають дедалі більше
закономірними, а тому саме вони будуть визначати політичні
та економічні пріоритети держав. Отже не виключено, що цей
процес охопить не лише групи країн, а й континенти.
Антонина Савинова
Якутский государственный университет имени М.К.
Аммосова
sava_73@mail.ru
Применение геоинформационного подхода в
муниципальном управлении для поддержки принятия
решений (на примере г.Якутска)
Как объект муниципального управления город Якутск,
представляет собой сложную систему, объединяющую
разнородные
объекты
(элементы)
и
процессы
(производственные,
социальные,
экономические,
экологические и.т.д.), основой для управления которыми
является соответствующая информация об их текущем
состоянии.
Для
обеспечения
устойчивого
развития
территории, управления ее фондами и ресурсами, развития
инфраструктуры и решения хозяйственных задач необходима
комплексная информация, включающая взаимоувязанные
характеристики
природных
ресурсов,
недвижимости,
элементов градостроительства, экологическую и социально демографическую информацию, топографические планы
территорий и др.
В настоящее время в администрации города и ее
структурных подразделениях используют те или иные
автономные системы по отдельным функциям, основной
задачей которых является автоматизация отдельных
технологических звеньев обработки данных. В структурных
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подразделениях администрации города в эксплуатации
находятся следующие информационные системы:
• Информационная система по учету коммунальных
платежей;
• Информационная
система
по
паспортнорегистрационному учету населения;
• Планово-технический отдел (ПТО) – информация по
капитальному ремонту жилого фонда, подготовке к
отопительному сезону, благоустройству, производственнотехническим показателям и.т.д.
• Реестры
муниципальной
собственности
и
муниципальных
предприятий
и учреждений;
• Градостроительный кадастр;
• Городской земельный кадастр;
• Кадастр инженерных сетей;
Из информационных систем жизнеобеспечения города в
эксплуатации
находится
автоматизированная
система
оперативно-диспетчерского управления - информационная
система
учета аварийных заявок - Единая диспетчерская
служба.
Анализ состояния дел в сфере информатизации
управленческой деятельности МО г.Якутск показал, что в
настоящее время процесс информатизации характеризуется в
основном преобладанием отраслевых интересов, что
обусловлено
проводимыми
работами
по
внедрению
автоматизированных кадастровых и иных систем.
Существующая система информационного обеспечения
различных сфер управления г.Якутска не соответствует новым
социально-экономическим
условиям
и
характеризуется
следующими особенностями:
• Среди баз данных доминируют словесные и
описательные, а не пространственно привязанные базы
данных.
• Собственные справочные и числовые базы данных
имеют практически все органы муниципального управления,
а также многие хозяйствующие субъекты, предприятия и
организации, однако они функционируют в различных
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технологических
режимах
и
не
имеют
единых
классификаторов.
• Координация деятельности по информатизации в
масштабе всего города Якутска отсутствует, хотя имеются
отдельные
примеры
скоординированных
действий,
преимущественно по ведомственному принципу.
• Отсутствуют организационные принципы и структура
регулирования информационного взаимодействия субъектов;
системы экспертизы, сертификации и лицензирования
информационной деятельности, а также учета и регистрации
баз и банков данных.
• Нет полной информации о состоянии информатизации
субъектов МО. Не разработана технология ее сбора и
анализа.
• При создании информационных ресурсов преобладает
ведомственный функционально-ориентированный подход,
когда каждый орган управления для решения своих
функциональных
задач
самостоятельно
осуществляет
создание и ведение собственных баз данных.
• Все
существующие
информационные
системы
представляют собой разнородные информационные ресурсы,
отличные по виду носителя, характеру информации,
функциональному
назначению,
ведомственной
принадлежности и форме собственности, и не обладают
единым
управлением,
возможностью
оперативного
информационного обмена.
В
этой
связи
создание
многофункциональной
муниципальной
геоинформационной
системы
(МГИС)
г.Якутска и его информационное наполнение является одним
из приоритетных направлений работы, который будет
способствовать пополнению муниципального бюджета в
результате роста налоговых поступлений, привлечению
средств
внебюджетных
источников
для
повышения
инвестиционной привлекательности города Якутска для
российских и иностранных инвесторов.
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Анна Савченко, Василь Затула
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Залежність стану хворих на бронхіальну астму від
погодно-синоптичних умов та забрудненості
атмосферного повітря у м. Києві
Бронхіальна астма – хронічне рецидивне захворювання,
основним клінічним проявом якого є приступи ядухи. Розвиток і
перебіг хвороби відбуваються під значним впливом
метеорологічних і геофізичних чинників, зокрема змін
температури і вологості повітря, коливань барометричного
тиску, геомагнітного поля, газоаерозольного забруднення
атмосферного повітря тощо. У даній роботі розглядаються
результати дослідження впливу деяких із цих зовнішніх
чинників на загострення захворювання населення м. Києва
бронхіальною астмою.
Загострення стану хворих на бронхіальну астму має чітко
виражений сезонний характер. Найбільша кількість викликів
швидкої допомоги до таких хворих припадає на зиму та
перехідні сезони року (рис.). У найнесприятливіші для хворих
місяці (січень – квітень) кількість викликів порівняно із літніми
місяцями зростає майже у 1,5 рази.
Рис. Кількість викликів швидкої допомоги до хворих на
бронхіальну астму. Київ, 2003 р.
Ускладнення перебігу бронхіальної астми у цей період
пов’язане з формуванням метеорологічних умов високого
забруднення, зокрема з високою відносною вологістю повітря,
слабким вітром та інверсійним розподілом температури
повітря. Особливо несприятливі умови для розсіювання
шкідливих домішок створюються при поєднанні одразу кількох
із вказаних чинників, наприклад при туманах, або у ситуаціях
«застою повітря», коли на тлі безвітряної погоди розвиваються
потужні приземні інверсії температури.
Проведений за 2003 р. аналіз даних медичної статистики
м. Києва та архівних матеріалів Гідрометцентру України
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дозволив встановити зв'язок між кількістю викликів швидкої
медичної допомоги до хворих на бронхіальну астму киян та
певними синоптичними ситуаціями над містом. З’ясувалося,
що найбільша кількість викликів припадала на дні з
антициклональною погодою, зокрема при розвитку гребенів
високого тиску з північного сходу і сходу, а також із заходу та
північного заходу. Внаслідок низхідних рухів, які виникають в
антициклонах, а також охолодження повітря у приземному
шарі виникають інверсії. Вони стримують перемішування
повітря по вертикалі та сприяють накопичуванню шкідливих
викидів у підінверсійному шарі. Для антициклонів та їх гребенів
характерна суха маловітряна погода (у 68 % швидкість вітру не
перевищувала 4 м/с), у холодний період року з досить високою
вологістю повітря, туманом або імлою.
Бригади
швидкої
медичної
допомоги
найчастіше
викликалися до хворих бронхіальною астмою при слабкому
вітрі південно-східного (33 % випадків), північно-східного
(23 %) та південно-західного (20 %) напрямків. Несприятлива
для астматиків ситуація значно ускладнювалася при
стаціонуванні антициклону або малорухомого його гребеня.
З огляду на сказане, було запропоновано таку класифікацію
синоптичних ситуацій за впливом їх на стан самопочуття
людей, хворих на бронхіальну астму: I) переміщення
атмосферних фронтів – холодного та оклюзії, а також циклонів
й антициклонів, що швидко рухаються; II) тилова частина
циклону або улоговини, улоговини зі сходу та півдня;
III) улоговини із заходу та північного заходу, теплий сектор
циклону, малоградієнтне поле підвищеного тиску, антициклон
з півдня; IV) виступ антициклону з північного сходу і сходу,
заходу і північного заходу.
Найнесприятливішою є погода IV типу, зумовлена виступом
антициклону з північного сходу і сходу, із заходу та північного
заходу або стаціонуючим антициклоном. III тип може також
суттєво впливати на самопочуття цієї категорії хворих.
Зазначимо, що цим типам синоптичної ситуації відповідає
слабка та слабка і помірна міждобова мінливість
метеорологічних величин (атмосферного тиску, вологості,
температури повітря, напрямку і швидкості вітру). Інші типи
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синоптичних ситуацій характеризуються помірною та значною
мінливістю погоди і не є несприятливими для астматиків.

Кирило Січкаренко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
kiryusha@bigmir.net
Вищаосвіта України: освітні послуги та ринок праці
Освітня сфера, відповідно до особливостей своєї діяльності
та функціональної структури, безумовно є елементом
соціальної сфери, а відтак і суб’єктом сфери послуг [2 с.34].
Розгляд її саме в такому виразі дозволяє розкрити причини її
нинішнього зростання та проаналізувати можливі перспективи
подальшого розвитку. За даними світового банку, людський
капітал становить від 64 до 80 % національного багатства
кожної країни, і у постіндустріальному суспільстві третина
дорослих повинна мати вищу освіту. Знання – унікальний
економічний ресурс та послуга, якій притаманні унікальні
властивості: їх можна реалізувати фактично необмежену
кількість (тобто передати знання 10, 100, 1000 і більше
студентів) без шкоди для носія; з іншого боку, студент при
використанні набутого знання лише примножує його об’єм та
якість та може робити це фактично необмежено (на відміну від
інших, які використовуються лише раз та вичерпуються). До
того ж освіта (передача знання) як послуга та економічний
ресурс у наш час зазнають чи не найбільших перетворень зпоміж інших послуг: вона дуже динамічна, набуті знання
взаємо доповнювані та швидко поширювані, і одночасно ніщо
так швидко не старіє і втрачає актуальність[3 с.238]. На цьому
фоні сильно вирізняється саме система вищої освіти оскільки
її ресурсами забезпечуються нарощування кадрового
потенціалу країни, відбувається підготовка фахівців високої та
найвищої кваліфікації, нарощується трудовий потенціал
країни. Саме низка доцільних реформ у цій сфері може стати
одним із поштовхів мла нарощування об’ємів суспільного
виробництва у країні через підвищену додану вартість на всіх
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етапах виробництва, підвищенням кваліфікації працюючих.
Нині вища освіта перебуває на підйомі – чисельність студентів
(у порівнянні з 1990 роком) збільшилася майже у 2 рази і
перевищила 2 млн. осіб на очному і заочному відділеннях:
збільшилась частка студентів, що навчаються власним коштом
і нині перевищує 60%,
одночасно суттєво збільшилась
вартість навчання і перевищує 2 тис. гривень за семестр ( в
середньому по країні). Нажаль, таке зростання абсолютних
показників зумовило падіння якості освіти, структура за
напрямами підготовки не відповідає потребам господарства.
Ажіотаж серед молоді (в значній мірі серед батьків) щодо
отримання вищої освіти, при тому що заздалегідь відомо –
переважна більшість випускників буде працювати не за
спеціальністю (а часто виконувати роботу для якої достатньо
середньої освіти) можна пояснити декількома причинами:
високим статусом людей з вищою освітою у суспільстві
(відповідно і прагненням отримати будь-яку освіту лише тому
що її мають усі знайомі), низькою повагою до людей фізичної
праці а відтак і до середньої спеціальної та технічної освіти
(молодь не бажає йти до ПТУ через сильні стереотипи щодо
цих закладів у суспільстві), об’єктивні переваги наявності у
працівника ВУЗівського диплому (перевага при прийнятті на
роботу, свідчення більш високої кваліфікації, тощо).
Становлення вітчизняної освітньої системи можна умовно
поділити на 3 етапи[1 с.68]: 1) з 1992 року до 1995 – тотальний
спад по всіх показниках і усіх регіонах, що зумовлене
тотальною економічною кризою у суспільстві; 2) з 1995 року до
2000 – початок підйому – хоча фінансування системи
відбувалося по залишковому принципу, почалося збільшення
кількості студентів та намітилися нинішні тенденції; 3) з 2001
по сьогодення – період поетапного розвитку системи вищої
освіти в Україні, що розпочався з часткової її реформи – були
прийняті базові закони – «Про освіту», «Про вищу освіту»,
були видані рад Указів Президента та постанов уряду, тобто
була створена досить потужна база для розвитку освітянської
діяльності. Отже, спираючись на вищенаведені факти маємо
підсумувати: нинішнє зростання цієї сфери зумовлено
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підвищеним (переважно суб’єктивним) суспільним запитом на
вищу освіту, а відтак існує постійний ризик її спаду.
1. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І. та ін. гуманітарна
сфера України: проблеми та шляхи реформування К,2000 95с.
2. Куценко В.І Економіка освіти К., 2003 106с. 3. Данилишин
Б.М. (ред.) Соціальний розвиток України К., 2006.

Роман Скабара
Львівський державний університет фізичної культури
snu@infiz.lviv.ua
Суспільно-географічні аспекти розвиткусанаторнокурортного господарства Львівської області
Сьогодні Львівщина є лідером серед усіх областей
західноукраїнського реґіону за показниками розвитку сфери
лікувально-оздоровчого туризму. Так, тут діє 132 санаторнокурортні заклади (4,07% загальної кількості в Україні), що у
три-чотири рази більше, ніж у Волинській, Закарпатській,
Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській чи Чернівецькій
області. Основну частину санаторно-курортних закладів
Львівської області складають санаторії (37,9% від загальної
кількості на 1.10.2005 р.) і бази відпочинку (24,5%) [2, 17].
З 2000 р. відбувається скорочення чисельності зайнятих в
санаторіях, санаторіях-профілакторіях, бальнеологічних і
грязелікарнях, водночас створені нові місця праці в дитячих
санаторіях, пансіонатах з лікуванням, курортних поліклініках,
пансіонатах і базах відпочинку тощо. Зайнятість у санаторнокурортних закладах, безумовно, має найбільше значення для
міст-курортів області - Моршин і Трускавець.
Значні зміни відбулись у структурі оздоровчих закладів
Львівської області за формами власності. Впродовж 1995-2005
рр. приватизовано 35 санаторіїв (з них три - дитячі), 22 бази
відпочинку, 11 пансіонатів з лікуванням, 8 пансіонатів
відпочинку, три бальнеологічні лікарні, грязелікарні.
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Негативною тенденцією у розвитку сфери лікувальнооздоровчого туризму в Львівській області є значне і постійне
скорочення чисельності осіб, які лікуються і відпочивають в
санаторно-курортних закладах; впродовж 1995-2005 рр. цей
показник зменшився на 67,9 тисяч осіб (з 313,3 до 245,4) або
на 21,7%.
Різке падіння чисельності обслугованих за вказаний період
відбулось
у
пансіонатах
з
лікуванням,
санаторіяхпрофілакторіях та базах відпочинку (в середньому у 3 раза).
Водночас, починаючи з 2000 р., зростає кількість обслугованих
в санаторіях, курортних поліклінах та бальнеологічних
лікарнях, грязелікарнях.
Серед держав-постачальників туристів з лікувальнооздоровчою метою в Львівську область потрібно назвати
Російську Федерацію (11815 осіб у 2004/2005 р., 39% у
загальній чисельності), Білорусію (4837, 16%), Молдову (4073,
13%), Німеччину (3718, 12%), Польщу (2238, 7%) і Ізраїль (773,
2%).
Дев’ять з кожних десяти іноземних туристів на Львівщині
для оздоровлення і лікування обирає місто Трускавець курорт державного значення, де діє 23 санаторії, шість
пансіонатів з лікуванням, три пансіонати відпочинку, одна
курортна поліклініка і база відпочинку [1, 14]. Тут лікують
захворювання нирок і сечовивідних шляхів, шлунку, печінки,
довчних шляхів, порушення обміну речовин, супутні
захворювання серцево-судинної системи. У санаторнокурортному господарстві міста зайнято 6602 працівника (на
1.10.2005 р.), з них третина - лікарі і середній медперсонал.
Територіальна структура лікувально-оздоровчого туризму в
Львівській області, окрім Трускавця і Моршина, представлена
бальнеологічними
курортами
Великий
Любінь
(один
санаторій), Немирів (два санаторії і пансіонат з лікуванням),
Шкло (санаторій і пансіонат з лікуванням) і Східниця (п’ять
пансіонатів з лікуванням, три пансіонати відпочинку і бази
відпочинку), окремими підприємствами в Мостиському,
Турківському,
Жидачівському,
Пустомитівському,
Сокальському, Кам’янка-Бузькому і Сколівському районах.
Курорти Трускавець, Моршин і Східниця є функціональним
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ядром санаторно-курортної
України.

галузі

Карпатського

регіону

1. Мінеральні води та курорти Львівщини /Під ред.
Матолича Б.М. - Львів: "Видавництво Палітра Друку", 2003.- 96
с.
2.
Санаторно-курортне
лікування,
організований
відпочинок та туризм у Львівській області. Статистичний
збірник. - Львів: Головне управління статистики у Львівській
області, 2005. - 46 с.

Юлія Солдатюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
soldatiuk@yahoo.com
Концепція cталого розвитку в туризмі
Актуальність концепції сталого розвитку виявляється у
необхідності забезпечення балансу між активним економічним
розвитком та збереженні природних ресурсів.Постійно
зростаючі потреби суспільства ведуть до стрімкого розвитку
виробництва та збільшення техногенного навантаження на
навколишнє середовище, що в свою чергу вкрай негативно
впливає на природні умови і веде до стійкого зменшення
обсягів невідновних природних ресурсів.
Сталий розвиток — це система взаємоузгоджених
управлінських, економічних, соціальних, природоохоронних
заходів, спрямованих на формування системи суспільних
відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності,
консенсусу, етичних цінностей, безпечного навколишнього
середовища, національних джерел духовності.В основі сталого
розвитку лежать невід'ємні права людини на життя та
повноцінний розвиток [1,1 ].Іншими словами, сталим є
розвиток, який здатний задовольнити потреби існуючого
суспільства і, при цьому забезпечити спроможність майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби та зберегти природноресурсний потенціал людства.
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Приоритетним напрямком сталого розвитку в туризмі є
оптимізація життєдіяльності людства, задоволення його
потреб щодо відпочинку та загального розвитку і збереження
існуючих умов навколишнього середовища для наступних
поколінь.
Cталий
розвиток
забезпечує
оптимальні
умови
співіснування людства і природи.Природні умови та природнорекреаційні ресурси є основними чинниками сталого
розвитку.Виконання завдання концепції можливе за умов
заміни існуючої практики господарювання на таку, в якій буде
враховуватись вартість природних ресурсів, що створить
фінансові передумови до забезпечення стабільного й
збалансованого соціально-економічного розвитку.Перевага
повинна надаватись не підвищенню обсягів виробництва, а
потенціалу зростання сталого розвитку в умовах збереження і
покращення якісних характеристик природного середовища.
Концепцію сталого розвитку було розкрито на Конференції
ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-деЖанейро, 1992 рік) та Всесвітньому саміті зі сталого розвитку
(Йоганнесбург, 2002 рік[2]), а також на інших міжнародних
форумах
з
питань
навколишнього
середовища
та
забезпечення сталого розвитку.
Стрімкий розвиток туризму (за останні 10 років за часткою
світового
ВВП
туризм
досягнув
позицій
нафтової
промисловості та автомобілебудування[2,5]) значною мірою
посилює деградацію стану довкілля як в державах, де туризм є
однією з головних статей економічного доходу, так і територій,
які майже не експлуатуються людиною.Ця галузь має велику
суспільну значимість, тому впровадження принципів сталого
розвитку є обов’язковим кроком для ефективного та
гармонійного співіснування тур-індустрії та навколишнього
середовища.
Передумовами сталого розвитку у сфері туризму є :
- встановлення певних обмежень щодо використання
природно-рекреаційних ресурсів та визначення їх вартості;
- стійке використання ресурсів (впровадження систем з
можливістю повторного використання і очищення води;
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економних блоків енергопостачання; зменшення надлишкового
споживання);
- інтегрування туризму у планування (з метою уникнення
стихійного характеру туризму), залучення місцевих громад;
- підтримання біорізноманіття - планування туристичної
інфраструктури і видів туристичної діяльності таким чином щоб
забезпечити захист природного середовища;
- проведення
науково-дослідницької
роботи
та
різноманітних заходів з метою обміну знаннями та досвідом;
- впровадження відповідної маркетингової стратегії туризму
з метою рівномірного розподілу потоків туристів в часі і
просторі; проведення маркетингових досліджень і рекламних
компаній.
Отже, сталий розвиток забезпечує баланс між економічним
зростанням та задоволенням потреб людства з одного боку, і
збереженням існуючих природних умов та ресурсів для
майбутніх поколінь з іншого.
1. Стратегія сталого розвитку України від 17.08.2004. 2.
Tourism Highlights 2001.WTO. Madrid. 2001. 3. Смирнов І. Г.
Фінансові потоки та моделі управління в міжнародному
туристичному бізнесі//Зовнішня торгівля: право та економіка
№5(28)/2006 – С. 5.
Дмитрий Соколов
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
fabuliste@rambler.ru
Цветность и перманганатная окисляемость в воде
Иваньковского водохранилища
Содержание органических веществ (ОВ) в воде природных
водоемов – один из наиболее важных показателей качества
воды. Количественные характеристики содержания ОВ, такие,
как цветность и окисляемость воды, строго нормируются для
источников питьевого водоснабжения. В этих условиях
важнейшее практическое значение приобретает изучение
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режима ОВ в водохранилищах Верхней Волги и, в частности, в
Иваньковском
водохранилище,
служащем
основным
источником водоснабжения г. Москвы [3].
При помощи математической модели тепло-массообмена
(ТМО) водохранилища [4], созданной на кафедре гидрологии
суши МГУ им. М. В. Ломоносова, проанализированы и
описаны колебания содержания ОВ в воде Иваньковского
водохранилища в годы разной водности (1973-1977 и
1980-1982 гг) по двум показателям – цветности и
перманганатной окисляемости (ПО).
В модели ТМО Иваньковское водохранилище представлено
в виде продольной последовательности из 5 расчетных
отсеков (РО), состоящих из совокупности горизонтальных
слоев толщиной 1 м; временной шаг модели – 1 сутки [4].
Таким образом, использование модели ТМО позволило по
данным
наблюдений,
проводимых
лабораториями
Мосводоканала
на
двух
притоках
Иваньковского
водохранилища – Волге и Тверце, имитировать ежесуточные
изменения содержания ОВ в водохранилище с учетом
процессов тепло-массообмена в водоеме и на его границах с
внешней
средой.
Результаты
модельных
расчетов
содержания ОВ хорошо согласуются с данными наблюдений в
д. Городня (РО-I, верховья водохранилища) и на 1-й паромной
переправе (РО-V, нижний бьеф Иваньковского гидроузла);
значения критерия эффективности S/σ преимущественно не
превосходят 0,80 (рис. 1 а, б)..
Рис. 1 Фактические (♦ - д. Городня, ■ - 1-я паромная
переправа) и расчетные (- - - - - РО-I, ― - ― нижний бьеф)
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Иваньковского
водохранилища в 1973
г.;
расчетное
распределение
цветности (в) и ПО (г)
водохранилище
Согласно
результатам

диагностических расчетов, характер внутригодовых колебаний
ежесуточных значений цветности и ПО в воде Иваньковского
водохранилища совпадает с описаниями, приведенными в
[1, 2, 3, 5].
Максимальные
значения
цветности
воды
Иваньковского водохранилища наблюдаются во второй
половине весеннего половодья, а также во время летних и
осенних дождевых паводков, при поступлении в водоем
высокоцветных речных вод (рис. 1 в, г). Летом отмечена
отчетливая тенденция к снижению цветности по сравнению с
весной. Осенью и особенно зимой цветность воды резко
снижается в связи с
заполнением водохранилища
слабоокрашенными меженными речными водами. Величина
ПО в летний период, напротив, возрастает. Наименьшие
значения ПО наблюдаются зимой в период предполоводной
сработки водохранилища.
Экстремальные значения обеих характеристик содержания
ОВ в основные фазы гидроэкологического режима и
осредненные за 8 расчетных лет представлены в табл. 1.
Таблица 1
Суммарный
приток
речных
вод
в Иваньковское
водохранилище в модельном расчете (ΣV, км3/год),
характерные значения цветности (Цв, ° Pt-Co) и ПО (мг О/л) в
воде водохранилища в расчетные годы
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Год

1973
1974
1975
1976
1977
1980
1981
1982
Сред.
Летний/

ΣV

4,96
6,35
5,84
7,3
8,5
9,55
9,79
8,06
7,54

Осенний
максимум
Цв
ПО
80
19
120
19
–
–
95
18
95
16
115
24
80
14
135
15
105
18

Минимум
перед
половодьем

Максимум

в
половодье
Цв
ПО
Цв
ПО
35
1
100
15
35
9
70
14
45
11
100
20
25
6
80
19
40
9
80
17
35
5
120
19
50
10
120
16
55
11
85
15
40
9
95
17
Осенний/
Среднегодовое
Зимний
значение
минимум
Цв
ПО
Цв
ПО
35
8
55
13
40
11
65
13
30
9
60
14
35
8
60
14
60
10
65
12
60
11
75
13
40
8
75
12
45
10
70
12
45
9
65
13

Установлена линейная зависимость с коэффициентом
корреляции R = 0,91 между среднегодовой цветностью и
суммарным учитываемым в модельном расчете годовым
притоком речных вод в водохранилище.. Прямая связь между
содержанием ОВ в водоеме и водностью расчетного периода
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объясняется двумя причинами. Во-первых, водность года
зависит от объема половодья и наиболее крупных паводков
на притоках водохранилищ. Речные воды именно в эти фазы
стока приносят в водоем наибольшее количество ОВ. И, вовторых, в годы повышенной водности снижается роль
внутриводоемных процессов в трансформации органического
вещества и обесцвечивании воды из-за меньшего в среднем
пребывания речных водных масс в водоеме.
1. Былинкина А. А., Трифонова Н. А. Особенности
гидрохимического режима Иваньковского водохранилища в
связи с объемом и распределением водного стока // Труды
ИБВВ, Рыбинск, 1982. Вып. 50(53). С. 3-20. 2.
Гидрометеорологический режим озер и водохранилищ СССР.
Водохранилища Верхней Волги. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
291 с. 3. Иваньковское водохранилище и его жизнь. Л.: Наука,
1978. 304 с. 4. Пуклаков В. В. Гидрологическая модель
водохранилища: руководство для пользователей. М.: ГЕОС,
1999. 96 с.
5. Фортунатов М. А. Цветность и прозрачность воды
верхневолжских водохранилищ // Абиотические факторы
биологического круговорота в водоемах, Л., 1971. С. 86-100.
Ольга Стефурак
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Математичне моделювання процесів формування стоку
– пріоритетний напрямок у розвитку прикладної гідрології
Формування дощового чи снігового стоку води – це складні
процеси, які обумовлені впливом та взаємодією багатьох
природних чинників. Для вирішення прикладних завдань
гідрології (розрахунки та прогнозування режиму стоку,
максимальних та мінімальних значень рівнів та витрат води)
на сучасному етапі з успіхом застосовується математичне
моделювання.
Взагалі, будь-яка математична модель – це наближений
опис якого-небудь класу об’єктів зовнішнього середовища,
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зображення його за допомогою математичних і логічних
виразів. Тому в процесі розробки будь-якої моделі виділяють
ряд послідовних стадій, які включають всі форми
(відображення, ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія) та
методи (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення,
моделювання) наукового пізнання.
Узагальнюючи всі засоби пізнавально-логічного процесу в
математичному моделюванні виділяють ряд послідовних
стадій:
1) пізнання та описання –– вихідний, емпіричний етап,
який відповідає на питання «що відбувається?»;
2) пояснення –– проміжний, теоретичний етап, що
відповідає на питання «чому саме так відбувається?»;
3) узагальнення та передбачення –– завершальний етап,
який повинен дати відповіді на два (як мінімум) питання: «яким
чином виявлені тенденції будуть поводити себе?» і «що
потрібно для того, щоб у майбутньому попередити небажані
явища?».
Моделі, в залежності від поставленого завдання можуть
бути досить різними – теоретичні та емпіричні, символічні та
фізичні, динамічні та статистичні, детерміністичні та
ймовірносні, навіть типу «чорний ящик» тощо.
Математична модель стоку - це імітаційна система
формування річкового стоку з відображенням основних
процесів, які відбуваються в басейні та в річковій мережі, за
допомогою математичних формул і логічних виразів.
Математичні моделі, що застосовуються в гідрологічній
практиці мають свої специфічні особливості.
Ці моделі концептуальні та динамічні. Вони ґрунтуються на
апріорній інформації про фізичні уявлення щодо гідрологічних і
метеорологічних процесів.
Для врахування просторової мінливості чинників і
ландшафтних умов формування стоку води з різною
деталізацією
використовують
моделі
переважно
з
розподіленими параметрами. Модельні рішення здійснюються
на принципі змінних стану (principle of state variables), який
полягає в наступному: стан будь-якого елементарного
процесу, який відбувається на водозборі річки, залежить від
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попереднього його стану і інтенсивність зміни стану
відбувається під дією певного визначеного фактору.
Ці моделі універсальні для окремих видів стоку та
багатоваріантні відносно використання гідрометеорологічної
інформації.
Регіональні
чи
ландшафтні
особливості
формування паводків і повеней враховуються шляхом
параметризації. При цьому визначення оптимальних значень
параметрів
ґрунтуються
на
методі
декомпозиції
з
застосуванням оптимізаційних процедур.
Так,
наприклад,
для
виконання
розрахунку
чи
прогнозування процесів формування та характеристик
дощового стоку математична модель потребує початкові
(вимірювані) дані: інтенсивність опадів, дефіцит вологості
повітря, швидкість вітру. Ці дані виступають як пізнана
інформація про досліджуваний об’єкт та його стан на певний
час. Оцінювання випаровування з поверхні водозбору, таких
процесів як поверхневе затримання, інтенсивність інфільтрації,
фільтрації, поверхневого, підповерхневого і грунтового
водоутворення визначається лише в процесі моделювання. За
допомогою функції впливу, що закладені в моделі, всі види
водоутворень розподіляються у часі, а потім визначається
(передбачається) хід витрат води під час дощового паводку.
Математичні моделі процесів формування стоку (дощового,
сніго-дощового, весняного) розробляються в Українському
науково-дослідному гідрометеорологічному інституті. Також в
практиці гідрологічного прогнозування використовують й
зарубіжні моделі (наприклад, МІКЕ 11).
Для ефективної работи моделей стоку необхідно
формування автоматичного інформаційного банку даних для
швидкого надходження гідрометеорологічної інформації. У
прогнозуванні режиму стоку води також використовують ГІСтехнології для визначення території затоплення.
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Эдгар Терёхин
Белгородский государственный университет
terechin0403a@yandex.ru
Исследование и анализ морфодинамики берегов
Белгородского водохранилища
Среди
наиболее
важных
природных
факторов
формирования и развития берегов водохранилища можно
назвать
гидрологический
режим
водоема,
геоморфологическое строение и литологический состав дна и
берегов, морфометрические его показатели, климатические
условия, фитогенные факторы и другие. Главным агентом,
через который указанные факторы воздействуют на берега,
является водная масса искусственного водоема [2,3].
Исследования,
проведённые
на
Белгородском
водохранилище заключались в выявлении основных участков,
подверженных интенсивной абразии, проведении на них работ
по установке реперной сети, описанию слагающих берега
пород, выявление процессов, способствующих интенсивной
переработки берегов. В ходе проведения исследований было
установлено,
что
факторами
и
процессами,
благоприятствующими разрушению берегов, являются:
1.
Слоистый
характер
береговых
отложений
и
неоднородная текстура почвогрунтов.
2. Динамика уровня грунтовых вод.
3. Подъём уровня воды в водохранилище ранней весной, а
также усиленный поверхностный сток.
4. Значительная сезонная и суточная амплитуда
температур пород береговых склонов, незащищенных
почвенным покровом.
5. Изначальная сильная расчленённость территории.
В результате районирования вся территория правого
берега, общей протяжённостью 26,69 км была разделена на
40 участков.
Была выдвинута гипотеза, согласно которой длину
переработанной зоны за весь период существования
водохранилища можно определить
путём образного
продления линии склонов до уровня воду в водохранилище,
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которые в настоящее время обрываются уступами. Для этого
на каждом исследуемом участке была определена крутизна
склона, его длина и ширина и высота, что позволило
определить и объём пород, переработанных в это время.
В результате проведённых измерений и расчётов
оказалось, что длина зоны абразии варьирует на разных
участках от 0 (в устьевых частях балок и оврагов) до 35
метров на береговых уступах, с высокой крутизной и
сложенных
неоднородными и слоистыми геологическими
отложениями.
Расчёты показали, что объём разрушенных пород, мог
составить 220 000 кубических метров (он составил в среднем
368 кубических метров на метр исследуемого участка
водохранилища). При этом на 6 участков (11, 15, 21, 25, 26 и
28) пришлось 105040 кубических метров, что составило 48%
от общего объёма переработанного материала, что в свою
очередь
говорит
о
неравномерности
интенсивности
переработки берега.
Тенденция увеличения
абразии наблюдается у тех
участков, которые составляют наибольший угол по отношению
к осевой части водохранилища. В данном случае это склоны
северо-восточной и восточной экспозиций. Этому было
предложено следующее объяснение. Волны, образующиеся
ветрами северных румбов и движущиеся вдоль наиболее
протяженной части водоема, совершают больший путь. При
этом они получают большую энергию, т.к. мощность волны
зависит от скорости ветра и длины разгона волны и поэтому
должны обладать большей разрушающей способностью по
сравнению с волнами, движущимися поперек водоема,
которые, соответственно имеют значительно меньшую длину
разгона.
Для проверки вышеизложенного способа
определения интенсивности абразии береговой линии было
проведено профилирование участков дна Белгородского
водохранилища. Были заложены 4 профиля на различных
участках водохранилища. Цель заложения профилей
заключалась в оценке количества переработанного материала
у подводной части склона, с допущением, что часть
материала унесена волнами.

279

Таким образом, можно было бы провести параллельный
анализ ширины зоны абразии.
Анализируя профили, было обнаружено, что все они имеют
одну общую особенность, заключающуюся в том, что на
расстоянии первых нескольких (до 15-25) метров от берега
дно имеет выпуклую форму, а дальше от берега - вогнутую.
Такой пространственный переход мог быть вызван только
интенсивной аккумуляцией материала, поступающего в
водохранилище от разрушающихся берегов, т.к. возможность
накопления переработанного материала у выступающих
береговых форм отпадает ввиду отсутствия сильного
вдольберегового течения.
Результаты анализа профилей показали хорошую
корелляцию с методом угловых расчётов, т.е. с результатами,
полученными первым способом.
1 .Вендров С.Л. Проблемы преобразования речных систем.
– М., 1970. 2. Сокольников Ю.Н. Инженерная морфодинамика
берегов и ее приложения. – Киев: Наукова Думка, 1976 3.
Тихомиров О.А. Географические проблемы водохранилищ. –
Калинин: КГУ, 1986. – 58 С
Антон Торбинский, А. Полонский
Морской гидрофизический институт НАН Украины
uzundja@mail.ru
Межгодовая изменчивость термических характеристик
верхнего слоя экваториальной зоны Индийского океана и
индоокеанский диполь
Целью настоящей работы является изучение характеристик
межгодовой изменчивости теплозапаса верхнего слоя
экваториальной зоны Индийского океана, для оценки роли
различных
физических
факторов,
определяющих
пространственно-временную структуру индоокеанского диполя
в подповерхностном слое.
Индоокеанский диполь (ИД) представляет собой одну из
основных мод, характеризующих межгодовую изменчивость
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крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы в
экваториальной зоне Мирового океана. Диполь проявляется в
виде противофазных межгодовых колебаний характеристик
взаимодействия океана и атмосферы в западной и восточной
частях
экваториальной
зоны
Индийского
океана.
Индоокеанская изменчивость этого типа ответственна за
существенную долю межгодовых флюктуаций климатических
характеристик не только в прилегающих к Индийскому океану
районах, но и в Атлантико-Европейском регионе. Именно
поэтому исследованию ИД уделяется в последние годы
значительное внимание.
В работе были проанализированы данные XBTзондирований, выполненные в Индийском океане в 1983-2003
годы. Причем, использовались только те XBT-данные, которые
охватывали
большую
часть
года,
что
позволило
отфильтровать сезонную изменчивость. Максимальная
глубина зондирований – 800м. Основная часть анализируемых
измерений выполнялась на двух меридиональных разрезах и
в окрестности 7-8º ю.ш. – 77º в.д. . Меридиональные разрезы
располагаются между 6º ю.ш. – 11º с.ш., 60º в.д. и 6º - 22 º
ю.ш., и 105º в.д. Первый из них пересекает в западную часть
экваториальной зоны Индийского океана. Второй разрез
начинается западнее побережья Австралии и следует к
западной оконечности о-ва Ява. Таким образом, эти разрезы
пересекают экваториальную зону Индийского океана в
западной и восточной его частях, соответственно. XBTданные, полученные в окрестности 7-8º ю.ш. – 77º в.д.,
привлекались для анализа фазовых сдвигов между
изменчивостью термических характеристик верхнего слоя
экваториальной зоны Индийского океана и оценки фазовой
скорости
распространения
возмущений
в
зональном
направлении. . Для анализа влияния событий ЭНЮК на ИД
привлекались также индексы ЮК. Ежемесячные потоки тепла
заимствовались из ре-анализа Национального Центра
Предсказания
Климата
и
Национального
Центра
Атмосферных
Исследований
США
(NCEP/NCAR)
за
временной промежуток с 1950г. по 2001г.
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В результате выполненного анализа подтверждено
определяющее влияние интенсивных событий Эль Ниньо на
Индоокеанский
диполь.
Эти
события
генерируют
максимальные возмущения термической структуры верхнего
слоя восточной части экваториальной зоны Индийского
океана, которые затем распространяются на запад со
скоростью от 3-4 см/сек до 8 см/сек.
О. Фоміна, О. Трошина, М. Гончарова
Донецький національний технічний університет
Київський інститут гідробіології НАН України
elenafomina-ne@yandex.ru
Оцінка токсичності вод та донних відкладів р. осикова
методом біотестування
Найбільш ефективним методом, що дає можливість оцінити
потенційну небезпеку тих або інших джерел забруднення для
водної флори і фауни є біотестування, засноване на реєстрації
реакцій тест-об’єктів. Адже під час гідрохімічних аналізів важко
визначити, в якій формі перебуває той, чи інший елемент, але
саме вона визначає токсичний вплив елемента на біологічні
об’єкти. Слід відзначити, що навіть повний фізико-хімічний
аналіз води не дає змогу оцінити результати комплексного
впливу присутніх у воді токсикантів на екосистему водного
об’єкту загалом [1, с. 23].
Матеріалом досліджень були проби води та донних
відкладів р. Осикова, що протікає в Петровському районі м.
Донецька поблизу комбінату з переробки насіння соняшника.
Проби були відібрані у квітні – вересні 2006 р. Та досліджені на
базі Київського інституту гідробіології НАН України.
Для дослідів з визначення токсичності природних вод тестоб’єктом був Allium cepa L.(цибуля звичайна). Вибір
зазначеного тест-об’єкту зумовлений простотою отримання з
нього цитологічних препаратів на відміну від вищих водяних
рослин [4, с. 446].. Критеріями токсичності були показники
пригнічення росту корінців Allium cepa L. по відношенню до
контролю. Проби води вважалися гостро токсичними, якщо
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пригнічення росту корінців складали більше 50%. Для
біотестування проб донних відкладів попередньо були
приготовані їх водні витяжки у співвідношенні 1:4 за
методикою, викладеною у [5, с. 100 - 111].
В результаті проведення біотестувань були розраховані
ступені інгібірування росту корінців Allium cepa L. у порівнянні з
контрольною пробою, а також цитогенетичні показники:
мітотичний та мікроядерний індекси [6, с. 308 – 333].
Мітотичний індекс дає уяву про вплив компонентів
досліджуваних проб на інтенсивність поділу клітин корінців
культури. А мікроядерний індекс – про можливий мутагенний
вплив, який проявляється в утворенні мікроядер (генетичних
порушень) під час поділу клітин (рис. 1) [2, с. 48 – 50].
Отримані результати біотестувань зведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати біотестувань вод та донних
відкладів р. Осикова на Allium cepa L.
Проб
а

Конт
роль
Вода
Донні
відклад
и
Вода
Донні
відклад
и

Ступінь
Мітоти
Мікрояд
Висновок
інгібіруван
чний
ерний
про
ня росту
індекс, %
індекс, %
токсичність
корінців
Allium
cepa L..,%
До скиду стічних вод комбінату
0
7,2
0,030
Нетоксич
на
18
4,6
0,067
Токсична
36
1,2
0,150
Токсична
В місці скиду стічних вод комбінату
50
2,2
0,110
29

1,1
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0,330

Гостро
токсична
Токсична

Вода
Донні
відклад
и

Після скиду стічних вод комбінату
20
2,3
0,067
35
1,9
0,167

Токсична
Токсична

Відділення хромосом від
веретена поділу під час
метафази

Мікроядро на стадії
інтерфази

Рисунок 1 –
Утворення мікроядер та порушень
хромосомного поділу в клітинах апікальної меристеми корінців
Allium cepa L. × 1000
Таким чином, дослідження на Allium sepa L. засвідчили
негативний вплив компонентів аналізованих проб на ріст
корінців культури. Найбільше інгібірування росту корінців в
воді спостерігалось в місці скиду стічних вод (50%), а у
витяжках донних відкладів (1:4) – вище та нижче місця скиду
(36 та 35% відповідно). Мітотична активність клітин апікальної
мерисистеми корінців Allium sepa L. в пробах води була
низькою ( від 2,2 до 4,6%), а в донних відкладах – дуже
низькою (від 1,1 до 1,9%), що говорить про негативний вплив
компонентів вод та особливо донних відкладів на культуру.
Найбільша кількість мікроядер (генетичних дефектів клітин)
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спостерігалась в культурах, пророщених у воді та витяжках
донних відкладів (1:4) в місці скиду стічних вод, що є
показником безпосереднього впливу комбінату з переробки
насіння соняшника на екосистему р. Осикова.
1. Бурдин К. С. Основы биологического мониторинга. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 158 с. 2. Кіпніс Л. С., Стойка Ю. О.,
Крот Ю. Г. Мікроядерний тест як метод оцінки генотоксичності
води // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних
екосистем. - К., 2002. – С. 48– 50. 3 Методичний посібник з
визначення якості води. / ред. Назаренко В. І. – К., 2002. – 51с.
4. Романенко В. Д. Основи гідроекології. – К.: Обереги, 2001. –
728 с. 5. Щербань Э. П., Арсан О. М., Шаповал Т. Н. и др.
Методика получения водных вытяжек из донных отложений
для их биотестирования // Гидробиологический журнал. –
1994. – №4. – С. 100–111.6. Fiskesjo, Geirid. Allium test for
screening chemicals; evaluation of cytological parameters. //
Plants for Environmental Studies. – 1997. – P. 308–333.
Олег Чепелев
Белгородский государственный университет
chepelev@bsu.edu.ru
Создание геоинформационной системы для обработки
данных почвенно-экологического мониторинга
Скорость и качество обработки информации является
одной из важнейших характеристик систем экологического
мониторинга. Современные геоинформационные системы
(ГИС)
обладают
развитым
инструментарием
для
картографирования
и
анализа
данных
почвенноэкологического мониторинга. Вот почему использование
геоинформационных систем на всех этапах проектирования и
внедрения систем мониторинга является необходимым
условием их успешного функционирования.
Нами
разработана
и
опробована
на
практике
автоматизированная система обработки данных почвенноэкологического мониторинга для Старооскольско-Губкинского
промышленного района. Ядро системы составляет «База
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данных эколого-геохимического обследования территории
Курской магнитной аномалии» под управлением MS Access,
которая
обрабатывает
пользовательские
запросы,
обеспечивает редактирование и пополнение данных. В этой
базе сосредоточены результаты химического анализа более
чем трехсот образцов почв и растительной продукции,
отобранных в опорных точках на площади 1600 км2. Данные
химического анализа охватывают все типы угодий, в том
числе и несельскохозяйственных. Особое внимание было
уделено исследованию почв частных подворий. Для удобства
интерпретации, кроме содержания тяжелых металлов (Zn, Pb,
Cu, Cd), в базу данных включены важнейшие характеристики
почв: тип и подтип почвы, гранулометрический состав,
гумусное состояние, pH, емкость поглощения и т.д. На
основании исходных данных рассчитаны коэффициенты
латеральной и радиальной дифференциации содержания
тяжелых металлов, суммарный показатель загрязнения,
коэффициент биологического поглощения.
Конфигурация сети почвенно-экологического мониторинга и
местоположение опорных точек определялись по карте
позиционно-динамических
структур,
которая
отражает
направленность и характер вещественно-энергетических
потоков в ландшафтах изучаемой территории. Таким образом,
удалось добиться значительного сокращения количества
опорных точек благодаря выделению зон со сходными
условиями накопления и миграции загрязнителей, одинаковым
потенциалом проявления эрозионных процессов. Особенно
информативными
оказались
замыкающие
створы
бассейновых структур различного иерархического уровня.
Результаты исследований, проведенных в замыкающем
створе, могут быть с известной долей вероятности
распространены на всю водосборную площадь.
Благодаря использованию систем GPS-позиционирования
точки однозначно локализованы в пространстве. Наличие
координат всех элементов опорной сети почвенноэкологического
мониторинга
обеспечило
возможность
регулярного обновления данных без закладки маркеров на
местности.
Информация
«Базы
данных
эколого-
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геохимического обследования территории Курской магнитной
аномалии»
связана
со
слоями
электронной
карты
Старооскольско-Губкинского промышленного района в ГИС
Mapinfo. Картограммы содержания тяжелых металлов
автоматически обновляются при изменении записей в базе
данных, что сокращает затраты труда на картографирование.
В
качестве
дополнительных
тематических
слоев
используются: топографическая и почвенная карты, цифровая
модель рельефа и космические снимки территории. На
основании
цифровой
модели
рельефа
построены
производные морфометрические карты уклонов, экспозиции,
профильной и плановой кривизны, произведено выделение
склонов, обращенных к источникам выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Наличие регулярно обновляемой
космофотокарты обеспечивает возможность обновления
топографической основы, получение сведений об эрозионных
процессах, уточнения данных почвенной карты.
Использование
ГИС
и
данных
дистанционного
зондирования для анализа и интерпретации данных почвенноэкологического мониторинга позволило максимально учесть
ландшафтные особенности территории. Автоматизация
экологического картирования ускоряет получение информации
для поддержки принятия решений в сфере землепользования.
Сергей Чернега
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
chesse@list.ru
Принципы управления внутренним водообменом
водохранилищ
Анализ наблюдений за экологическим состоянием
множества долинных водохранилищ [4] показал, что для
сохранения в них высокого качества воды необходимы
конструктивные меры по предотвращению их загрязнения и
эвтрофирования.. Процесс эксплуатации водохранилищ
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предопределяет возникновение комплекса в том числе сугубо
экологических проблем, среди которых выделяются:
1) недостаточно
полное
самоочищение
воды
в
загрязняемых районах акватории;
2) прогрессирующее эвтрофирование и его следствие –
«цветение» водоема;
3) периодическое осушение и затопление участков ложа
водохранилищ и его следствие – низкая рыбопродуктивность.
Предлагается подойти к решению обозначенных проблем с
позиции управления не только внешним, но и внутренним
водообменом
в
водохранилище,
превратив
его
в
полисекционный водоем с регулируемым внутренним
водообменом.
Полисекционный
водоем
–
это
водохранилище,
разделенное поперечными (к оси долины) межсекционными
низконапорными дамбами на глубоководную главную секцию
(ГС) и мелководные водоохранные секции (ВС) в верховьях
основной и боковых долин находящихся в подпоре притоков.
Каждая межсекционная дамба должна иметь водосброс для
управления расходом воды, поступающим из ВС в ГС. Такая
реконструкция
не
требует
изменения
параметров
водохранилища и диспетчерского графика работы основного
гидроузла. Поэтому полностью сохраняется способность
водохранилища осуществлять проектное регулирование
стока.
Принцип использования полезного объема водохранилища
с управляемым межсекционным водообменом следующий:
1) в фазу его весеннего наполнения следует сначала до
НПУ заполнить водой все ВС. Это снизит их проточность и
усилит осаждение взвесей из наиболее мутных и
загрязненных в фазу подъема половодья речных вод. Затем
производится наполнение ГС через водосбросы дамб уже
несколько
обедненной
биогенными
и
органическими
веществами весенней речной водной массой;
2) в фазу летней сработки расход воды через водосбросы
дамб должен быть таким, чтобы уровень воды в ВС оставался
неизменным или совершал небольшие колебания вблизи
отметки НПУ. Тогда в мелководных ВС будут обеспечены
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оптимальные условия для развития макрофитов –
антагонистов фитопланктона, вызывающего "цветение"
водохранилищ, для нереста и нагула молоди массовых видов
рыб. Улучшится и эстетический облик не обсыхающих летом и
осенью верховьев реконструированного водохранилища. Они
станут внешне подобны продуктивным макрофитным озерам с
богатой фауной и флорой, которые обладают наибольшей
устойчивостью в отношении внешней биогенной нагрузки;
3) в
предзимье
перед
замерзанием
верховий
водохранилища следует сбросить воду из ВС, выровняв тем
самым уровень воды во всем водохранилище. Ускоренная
сработка воды будет стимулировать миграцию рыб с
мелководий в глубоководную ГС.
В соответствии с расчетами, проведенными по модели
ТМО [1] для Можайского водохранилища, подобное
регулирование внутреннего водообмена позволит снизить
фосфорную нагрузку (ведущий фактор эвтрофирования) на
его ГС на 30–50% [3].
Предлагаемая экологическая реконструкция водохранилищ
может полностью заменить сооружение водоохранных
предводохранилищ. Их роль станут играть ВС, воплощая
схему идеального, по А.В. Францеву [2], водохранилища–
источника питьевого водоснабжения.
1. Пуклаков В.В. Гидрологическая модель водохранилища:
руководство для пользователей. М.: ГЕОС, 1999. 96 с. 2.
Францев А.В. Очистной эффект Учинского водохранилища и
некоторые пути его повышения // Тр. VI совещ. по проблемам
биологии внутренних вод. М.–Л.: Наука, 1959. С.247-259. 3.
Чернега С.С. Эффективность реконструкции водохранилищ с
целью контроля их эвтрофирования // Водное хозяйство
России. Екатеринбург: изд-во РосНИИВХ. 2006. №4.–С.3-17. 4.
Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические
проблемы и пути их решения. М.: ГЕОС, 1998. 276 с.
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Белорусский государственный университет, г. Минск
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Территориальное развитие конфессиональной
структуры Брестской области
Брестская
область
традиционно
относится
к
поликонфессиональным
регионам.
По
состоянию
на
01.01.2006 г. здесь насчитывалось 677 общин восемнадцати
конфессиональных направлений. В течение первого квартала
2006 г. были зарегистрированы еще восемь новых общин. По
сравнению с базовым (1989–1993 гг.) периодом произошли
определенные
количественные
изменения:
число
зарегистрированных общин увеличилось в 1,5 раза, а
конфессий – в 2,2 раза. Основной причиной такого роста
являются религиозные традиции и свойственный им
менталитет местных жителей.
Особенности внутрирегиональных различий размещении
религиозных общин характеризуются с помощью группировки
по показателю числа общин в расчете на десять тысяч
жителей (табл.1).
Таблица 1
Плотность общин в административных единицах
Брестской области (2006 г.) в расчете на 10 тыс. жителей
Административные единицы
Плотность
менее 1
г. Брест, г. Барановичи, г. Пинск.
1-4
Березовский р-н.
4-7
Ганцевичский р-н, Дрогичинский р-н,
Ивановский р-н, Ивацевичский р-н,
Кобринский р-н, Лунинецкий р-н,
Ляховичский р-н, Пружанский р-н.
7 - 10
Барановичский р-н, Каменецкий р-н,
Малоритский р-н, Столинский р-н.
более 10
Брестский р-н, Пинский р-н.
В территориальной структуре организации религиозных
общин региона возможно выделение трех-ядерного Центра в
составе Пинского, Столинского, Барановичского, Кобринского
районов. На его долю приходится 265 (39%) регистрации
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религиозных общин. Географически расположение центра
соответствует сложившейся в регионе системе расселения –
максимальная концентрация регистрации религиозных общин
коррелирует с иерархией городских поселений региона по
численности жителей.
Пожалуй, существенным нюансом является высокий ранг
Кобринского района. Данный факт скорее соподчинен с
исторической ролью г. Кобрина, как одного из традиционных
центров протестантизма в Беларуси, а не с его положением в
иерархии городских поселений региона.
В особенностях формирования территориальной структуры
организации конфессий региона существенным является факт
пространственной
диффузии
по
правилам
жестко
детерминированной
модели
«центр-периферия»:
географическое расположение зон Полуцентра, Периферии и
Крайней периферии в виде кольцевых структур вокруг
основных административных ядер зоны Центра. К зоне
Полуцентра
отнесены
Лунинецкий,
Ивацевичский
(непосредственно граничат с Пинским районом), Брестский
районы (непосредственно граничит с Кобринским районом). В
пределах полуцентра зарегистрированы 132 (19,5%) общины.
В
крайней
периферийной
части
регионального
конфессионального поля зарегистрировано 143 (21,1%)
религиозных общин, проживает 18,3% населения на 24,7%
площади региона. В состав зоны входят Ивановский,
Березовский, Ганцевичский, Малоритский, Жабинковский и
Ляховичский районы. В социально-экономическом отношении
данные районы относятся к аграрным, формируют социальноэкономическую периферию региона.
В сравнении с началом 1990-х годов в регионе, в отличии
от Гродненской и Минской областей, усилился процесс
консолидации зоны центра, - увеличение ранга характерно
для административных районов, примыкавших к Центру:
Лунинецкому, Ивацевичскому. В западной части региона
характерно снижение ранга Каменецкого, Дрогичинского
районов. Возможно, в настоящее время усиливается процесс
появления нового регионального центра конфессиональных
новаций – Пинского. Кобрин и Брест, как административный
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центр региона, не восполняют в достаточной мере роль
креативных центров в конфессиональном плане. Пинск и
Пинский район становится одним из довольно влиятельных
Центров
распространения
протестантизма
–
доля
зарегистрированных общин протестантских направлений
христианства в районе составляет около 54%.
Соотношение
численности
религиозных
общин
в
территориальных
структурах
конфессионального
пространства
Брестской
области
по
основным
конфессиональным направлениям представлено в таблицах 4,
5 и 6.
Таблица 2
Соотношение численности зарегистрированных
религиозных общин основных конфессий
Брестской области (1992 г.)
БПЦ*/РКЦ**
БПЦ/ПК***
РКЦ/ПК
Территориальная
структура
Центр
7,3
2,5
0,34
Полуцентр
11,6
2,8
0,24
Периферия
12,34
1,6
0,18
Крайняя
5,6
1,8
0,32
периферия
По области
7,9
2,1
0,27
Таблица 3
Соотношение численности зарегистрированных
религиозных общин основных конфессий
Брестской области (2006 г.)
Территориаль
Белорусс
Белорусск
Римсконая структура
кой
ой
Католическо
Православн Православно
й Церкви /
ой Церкви /
й Церкви /
Протестантс
РимскоПротестантс
кие
Католическо
кие
конфессии
й Церкви
конфессии
Центр
7,4
1,1
0,15
Полуцентр
0,74
1,1
1,46
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Периферия
5,13
2,0
0,39
Крайняя
5,1
1,25
0,25
периферия
По области
2,6
1,26
0,49
*- численность зарегистрированных общин Белорусской
Православной Церкви
**- численность зарегистрированных общин РимскоКатолической Церкви
***численность
зарегистрированных
общин
протестантских конфессий
Таблица 4
Индексы роста численности религиозных общин основных
конфессий Брестской области
за период 1992-2006 гг.
Индекс
Территориальн
Индекс
Индекс
ая структура
роста
роста
роста
численности численност численности
общин
и общин
общин
Белорусской Римскопротестантск
Православн Католическ их конфессий
ой Церкви
ой Церкви
Центр
1,34
1,3
3,1
Полуцентр
1,1
17,2
2,8
Периферия
1,26
2,1
1,0
Крайняя
1,8
2,0
2,6
периферия
По области
1,34
4,125
2,27
Отличительной
особенностью
конфессионального
наполнения выделенных структур являются:
- преобладание численности зарегистрированных общин
Римско-Католической Церкви в зоне Полуцентра;
- преобладание численности зарегистрированных общин
Белорусской Православной Церкви
в зонах Центра,
Периферии, Крайней периферии;
- изменение численности зарегистрированных общин
протестантских конфессий
в зависимости от иерархии
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выделяемых территориальных структур с последовательным
увеличением численности от Крайней периферии к Центру.
Ольга Шепетуха
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
LELYA_55@ukr.net
Становлення та розвиток технопарків і технополісів у
країнах „Великої Четвірки”
Сучасний
етап
розвитку
науки
характеризується
повномасштабною інтеграцією науки і техніки, перетворенням
науки у безпосередню виробничу силу, її проникненням в усі
сфери життя суспільства. Тому в наш час перспективи
розвитку держави, можливості досягнення економічної
стабільності та соціальної гармонії насамперед пов’язані зі
станом науки. Особливими формами системи „наукавиробництво” є технопарки і технополіси. Саме за їх
допомогою прискорюється
процес
науково-технічних
розробок,
впровадження їх у життя та застосування у
виробництві
і,
як
наслідок,
виготовлення
конкурентоспроможної продукції. [2, 244-245]
Як відомо, Західна Європа є одним з головних у світі
регіонів розвитку науки та наукових досліджень. Серед усіх
країн Західної Європи найбільша кількість технопарків і
технополісів знаходиться у країнах т. зв. „великої четвірки” –
Німеччині,
Франції,
Великобританії
та
Італії
(за
В.П.Максаковським), в яких розвиток науково-дослідницьких та
дослідно-конструкторських робіт, їх розміщення пройшли три
основні стадії:
• перша стадія характеризувалася утворенням наукових
інститутів та лабораторій переважно при університетах і,
відповідно, розміщенням їх у невеликих університетських
містах (Кембридж у Великобританії, Хайдельберг у Німеччині)
або у столичних та інших великих агломераціях (Париж, Ліон у
Франції; Лондон, Едінбург у Великобританії; Берлін, Гамбург,
Мюнхен у Німеччині; Рим, Мілан, Турін в Італії);
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• друга стадія відзначалася посиленням прикладних
розробок, виникненням науково-технічних центрів і у
старопромислових районах – у Рурській області (Німеччина), у
Мідленді, Ланкаширі, Йоркширі (Великобританія);
• третя стадія ознаменувалася помітним територіальним
відривом центрів науки від центрів освіти і промисловості. На
цій стадії головними чинниками формування технопарків і
технополісів у країнах „великої четвірки” була наявність
розвинутої транспортної та інформаційної інфраструктури,
фінансово-підприємницької системи, кваліфікованих науковотехнічних кадрів, сприятливого екологічного стану. Усе це
забезпечувало підвищення рівня життя та формування
привабливого іміджу технопарка і технополіса. Тому на
сучасному етапі у цих країнах функціонує досить потужна
мережа центрів розміщення технопарків і технополісів.
У Німеччині – Берлін (Технологічно-індустріальний парк, що
орієнтований на розвиток галузей обробної промисловості;
Берлінський
інноваційний
центр
(БІЦ),
що
надає
консультаційну допомогу компаніям і фірмам), Мюнхен
(технополіс у долині р. Ізар, що спеціалізується на
мікроелектроніці). Також наукові парки та технополіси ФРН
знаходяться у Гамбурзі, Бремені, Ганновері, Бонні, Дортмунді
(Дортмундський технопарк).
У Франції – Париж та його міста-супутники Іврі та СанКантен-ан-Івелін (місто науки Іль-де-Франс, де розташовано
девۥять наукових і технологічних парків), Ліон (технополіс,
орієнтований на розробку і виробництво електронної,
фармацевтичної та іншої продукції підвищеного попиту),
Тулуза (наукові парки, що займаються дослідженнями для
аерокосмічної галузі промисловості), Гренобль (науковотехнологічний центр), південь департаменту Приморські Альпи
(технополіс Софія-Антиполіс на плато Вальбонн, фірми якого
спеціалізуються на електроніці, інформатиці та фармацевтиці).
Інші технопарки й технополіси знаходяться у Марселі, Тулоні,
Монпелۥє, Страсбурзі, Рене та інш.
У Великобританії – Східна Англія („Коридор М-4” між
Лондоном і Брістолем), окремі райони Центральної та
Північно-Східної Англії, Шотландії.
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В Італії – технопарк „Новус-Ортус” біля міста Барі,
технопарки в Генуї, Флоренції, Пізі, Сієні, Турині, Трієсті та
Венеції.[3, 82-85]
За останнє десятиріччя спостерігається збільшення частки
витрат на НДДКР у країнах „великої четвірки”, що яскраво
ілюструє подана діаграма:
Частка ВВП:
3

1995рік
2000рік

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Німеччина

Франція

Великобританія

Італія

Діаграма 1:
Фінансове
забезпечення науки
країн „великої
четвірки”: витрати на
НДДКР до ВВП, % (на

основі даних ІМЕМО РАН)

З діаграми видно, що провідні позиції за часткою витрат на
НДДКР (до ВВП у %) займає Німеччина, а на останньому місці
знаходиться Італія. Але за показником приросту долі витрат на
НДДКР (якщо проаналізувати дані за 1995 та 2000 роки) саме
Італія посідає перше місце (приріст складає 0,4%), а на
останньому – Франція (приріст - 0). На 2015 рік
передбачається подальше збільшення витрат на НДДКР,
зокрема: у Німеччині доля витрат від ВВП складатиме 2,9%; у
Франції – 2,6%; у Великобританії – 2,5%; в Італії – 2,3%.[4, 6869] Крім того, Італія залишиться лідером за темпами
збільшення витрат на НДДКР (приріст становитиме 0,6% ВВП
у порівнянні з 2000 р.).
Кожна країна „великої четвірки” має певні особливості у
проведенні науково-технічних досліджень. Та, не дивлячись на
це, можна виявити деякі спільні тенденції в науково-технічній
політиці цих країн, а саме:
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1. Досягнення більшої збалансованості між районами
країни у плані організації вищої освіти та наукових досліджень
на їхній базі.
2. Активізація співробітництва у сфері НДДКР, у першу
чергу, з країнами Європи та НІК.
3. Забезпечення
проведення
міждисциплінарних
досліджень, особливо на межі таких наук, як біологія, хімія,
фізика.
4. Розвиток прогнозуючої діяльності у сфері науки і
техніки, направленої на визначення найбільш перспективних
технологій, що поширюватимуться у майбутньому.[1, 8-11]
Отже, проаналізувавши розвиток НДДКР у країнах „великої
четвірки” можна зробити висновок, що діяльність в інтересах
науково-технічних досліджень має на меті:
- сприяти підвищенню конкурентоспроможності економіки та
технологічному розвитку, що є ключовими чинниками
створення нових робочих місць та появи нових професій;
- задовольняти потреби та виправдовувати сподівання
суспільства, особливо в області охорони здоровۥя та
навколишнього середовища;
- забезпечувати прогрес знань з метою стимулювання
багатопредметності
та
поширення
міждисциплінарних
досліджень;
- визначати загальні напрямки досліджень з питань, цікавих
як для громадського, так і для військового секторів, а також і
надалі сприяти науково-дослідницьким роботам з метою
розвитку.
Технопарки і технополіси країн „великої четвірки” є
одними з найбільших центрів проведення НДДКР, а отже
можна сказати, що за ними майбутнє європейської науки.
1. Авсенев Е.В., Егоров И.Ю., Карпов В.И. Наука стран
Европы на пороге III тысячелетия. – К., 1998. 2. Ковалёв Ю.Ю.
География мировой науки. М: Гардарики, 2002. 3.
Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2-х кн. Кн.
II: Региональная характеристика мира. - М: Дрофа, 2004. 480с.: ил., карт. 4. Мнеян М.Г. Инновационный вызов времени.
М: Издательство Дом „Сумма технологий”, 2002.
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Особенности геолого-геоморфологических условий
развития русловых деформаций
на крупных реках Беларуси
Одним из важнейших факторов развития русловых
процессов являются геолого-геоморфологические условия
территории. В зависимости от размываемости пород, в
которых формируется водный поток, создаются свободные
или ограниченные условия развития русловых деформаций,
что проявляется в образовании широкопойменных или
врезанных типов русел. Исходя из особенностей истории
рельефообразования и распространения генетических типов
отложений, в долинах крупных рек сложились специфические
условия их развития. Западная Двина дренирует территорию,
на формирование рельефа которой оказало влияние
Поозерское оледенение. Грядово-холмистые поверхности
чередуется здесь с волнистыми моренными и водноледниковыми равнинами, плоскими озерно-ледниковыми
низменностями. Прорезая моренные суглинки, девонские
известняки и доломиты, река формирует прямолинейный
врезанный тип русла в условиях ограниченного развития
деформаций. Неман и Вилия приурочены к территории,
создание окончательного облика которой связано с
деятельностью Сожского ледникового покрова (исключение
составляет участок на Немане ниже г. Гродно, куда проникал
ледниковый язык последнего оледенения). Характерно
сочетание грядово-возвышенного
конечно-моренного и
моренного равнинного рельефа. Среди генетических типов
отложений преобладают моренные и флювиогляциальные, на
участке Немана от устья Лебеды до устья Котры - озерноледниковые. Реки характеризуются наличием как свободных,
так и ограниченных условий развития их русел, что находит
выражение в комбинации свободномеандрирующих участков в
верхнем течении с врезанными прямолинейными в нижнем.
Подобный синтез пространственных особенностей развития
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характерен и для Днепра, однако здесь прямолинейный тип
русла распространен на участке в верхнем течении,
ограниченном Смоленской и Оршанской возвышенностями,
южнее равнинная территория сложенная легкоразмываемыми
породами благоприятствует свободным условиям развития
русловых деформаций.Каркас рельефа Полесья, главной
водной артерией которого является р. Припять, был создан
ледником в Днепровское время, в оформлении северного
борта низменности принимали участие также ледниковые
процессы Сожского времени, а южного - тектонические
движения. На фоне чередования водно-ледниковых равнин и
плоских
заторфованных
древних
озерных
котловин,
встречаются отдельные фрагменты моренных краевых
ледниковых комплексов. Припять является типичной
свободномеандрирующей рекой (за исключением участка
ниже г. Мозыря, где представлено прямолинейное русло
возле правого коренного берега, сложенного суглинком и
гравием) с сочетанием сегментных и прорванных излучин.
Березина
и
Сож
протекают
по
территории,
характеризующейся наличием плоских равнинных участков и
моренных
холмистых
возвышенностей.
Преобладают
флювиогляциальные, аллювиальные и озерно-аллювиальные
отложения среднего антропогена. Пересекая низменности,
сложенные
рыхлыми
отложениями,
русла
рек
характеризуются
свободными
условиями
развития,
незначительными уклонами и песчаными наносами. Таким
образом
пространственно-временные
особенности
формирования речной сети и разнообразие геологогеоморфологических
условий
территории
Беларуси
предопределили существование соответствующих различий в
направленности развития русловых деформаций.
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Применение стохастической модели для расчетов
колебаний паводочного стока рек
(на примере рек Северного Кавказа)
Паводочный режим стока характерен для большинства рек
мира, в том числе для многих рек Северного Кавказа. Такой
режим часто, а иногда ежегодно, создает серьезную угрозу
населению и хозяйственным объектам. На кафедре
гидрологии суши МГУ под руководством А.В.Христофорова
была разработана стохастическая модель колебаний
паводочного стока, дающая математическое описание
вероятностной природы процесса изменения речного стока в
течение паводочного периода и многолетних колебаний его
характеристик (Христофоров А.В. и др., 1998).
Для реализации предлагаемой модели для рек Северного
Кавказа с паводочным режимом стока рассматривались в
основном горные и полугорные реки с площадями водосбора
от 200 до 2000 км2, у которых в течение достаточно
продолжительного (3-12 месяцев) паводочного периода
ежегодно наблюдается 5-20 высоких и непродолжительных
паводков на фоне относительно низкого базисного стока.
Были выбраны реки бассейна р. Кубани (Адагум, Афипс,
Псекупс, Пшиш и Чамлык), бассейна р. Терек (Сунжа, Белка) и
побережья Каспийского моря (Уллучай). Для данных рек
стохастическая модель гидрографа стока является двойной, и
характеризуется наличием внутри года условно холодного и
теплого сезонов. Анализ данных гидрометрических и
метеонаблюдений показал, что для анализируемых рек
колебания числа значительных паводочных пиков от года к
году зависят от изменения среднегодовых осадков на
водосборах рек. Изменение температуры воздуха влечет за
собой изменение продолжительности условно холодного и
теплого сезонов внутри года, а также определяет
внутригодовое перераспределение числа паводочных пиков
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между сезонами. Предварительные расчеты показали, что
ожидаемое в ближайшие 50 лет повышение среднегодовой
температуры воздуха на 1.5-4.5 оС и снижение среднегодовых
осадков на 10-20 % (Межправительственная группа, 2000)
может
привести
к
существенному
увеличению
продолжительности условно теплого сезона и снижению
общего количества значительных паводков на реках
Северного Кавказа. При этом уменьшение количества осадков
приведет здесь к общему снижению среднегодового стока
каждого сезона.
Анализ выбранных рек показал, что данная стохастическая
модель может быть успешно использована для описания
колебаний стока малых и средних рек Северного Кавказа и
повышения надежности расчета их основных гидрологических
характеристик.
1. Межправительственная группа экспертов по изменению
климата. Резюме для лиц, определяющих политику. Сценарии
выбросов. Специальный доклад рабочей группы III МГЭИК.
ВМО-ЮНЕП, 2000. http://www.ipcc.ch 2. Христофоров А.В.,
Круглова Г.В., Самборский Т.В. Стохастическая модель
колебаний речного стока в паводочный период. – М.: изд-во
МГУ, 1998. – 146 с.
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Компьютерный анализ температурных полей и
напряженно-деформираванного состояния пластинки
возникающих под действием нестационарного теплового
источника
Одним из этапов анализа теплофизических и динамических
процессов, имеющих место при обработке металлоизделий
высокотемпературной плазменной струей, является расчет
термоупругих напряжений, возникающих в образце при его
тепловом расширении. Учитывая высокую математическую
сложность задачи, наиболее перспективным для реализации
вычислительного эксперимента является применение метода
конечных элементов [1, 230 - 240]. В настоящей работе
приведены результаты выполненного с применением
программного комплекса ANSYS конечно-элементного расчета
нестационарных температурных полей и термоупругого
напряженно-деформированного
состояния
образца,
возникающих при движении по его поверхности плазменного
пятна с постоянной скоростью.
В ходе проведения вычислительного эксперимента
выполнена генерация трехмерной дискретной модели
квадратной пластинки с геометрическими размерами
100×100×7 мм. В соответствии со скоростью движения
теплового источника к узлам модели через равные
промежутки времени прикладывалась температурная нагрузка
в виде линейной функции зависимости температуры от
времени, причем охлаждение пластинки при перемещении
пятна не учитывалось. Принятые при проведении расчета
граничные
условия
соответствуют
случаю
жесткого
закрепления пластинки по двум параллельным граням.
Результат расчета температурного поля в пластинке,
соответствующий моменту времени 2 с после начала
движения плазменного пятна приведен на рис. 1 . При
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проведении расчета радиус плазменного пятна на
поверхности пластинки принимался равным 5 мм; скорость
движения плазменного пятна направлена вдоль грани
пластинки
перпендикулярно
защемленным
граням
и
составляет 11 мм/с; температура пятна 1200°С (начальная
температура
20°С);
материал пластинки
сталь 45;
коэффициент конвективного теплообмена равен 100 Вт/(К⋅м).

Рис. 1. Распределение температур в пластинке в момент
времени 2 с
после начала движения плазменной струи
Из рис. 1 видно, что при максимальной температуре
поверхности пластинки равной 1200°С, минимальные
значения температуры ( ≈ 859°С и ≈ 897°С) наблюдаются в
угловых точках пластинки. Отметим, что при дальнейшем
движении теплового источника температура в угловых точках
грани параллельной грани, вдоль которой движется тепловой
источник, возрастает, и, в частности, в момент времени 4 с
после начала движения пятна составляет ≈ 980°С.
Результаты теплового нестационарного анализа записаны
в файл тепловых результатов программы ANSYS (файл с
расширением .rth) и использованы далее при проведении
статического анализа для описания внешней нагрузки
приложенной к пластинке. Это позволяет выполнить расчет
распределений термоупругих перемещений, деформаций и
напряжений в пластинке, возникающих при движении
теплового
источника.
Распределение
нормальных
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термоупругих напряжений σ x в пластинке, соответствующее
моменту времени 2 с после начала движения пятна
высокотемпературной плазмы, представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение термоупругих напряжений в
пластинке
в момент времени 2 с после начала движения плазменной
струи
Из рисунка 2 видно, что максимальные напряжения,
возникающие в пластинке по истечении 2 с, составляют 41,8
ГПа. При дальнейшем движении теплового источника
напряжения возрастают и для момента времени 4 с
максимальные напряжения в пластинке составляют 74,8 ГПа.
В заключение отметим, что для рассчитываемой пластинки
также проведено исследование влияния теплообмена с
окружающей
средой
на
температурные
поля
и
соответствующие
им
термоупругие
напряженнодеформированные состояния.
1. Плазменные процессы в производстве изделий
электронной техники. Т. I / Под ред. А.П. Достанко. – Мн.:
ФУАинформ, 2000. – 424 с.
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Численное моделирование соударения импульсной
затопленной струи с плоской преградой
Импульсные струи жидкости высокой и сверхвысокой
скорости (1000 м/с и выше) нашли широкое применение в
различных технологических процессах, таких как: разрушение
негабаритов и бетонных блоков, пробивание отверстий в
породах и твердых материалах, проходка горных выработок,
зачистка поверхностей и т.д. Получают такие струи при
помощи гидропушки и импульсного водомета. Взаимодействие
импульсных

струй

исследовалось

жидкости

с

экспериментально

преградой
и

под

водой

теоретически

на

модельных задачах [1, 2]. Оценка сил вязкости в данных
процессах, как правило, производилась качественно по числу
Рейнольдса. В данной работе при помощи программного
модуля FLOTRAN пакета ANSYS задача решена в более
точной постановке, которая позволяет количественно оценить
влияние вязкости жидкости на основные гидродинамические
параметры. Рассматривалось осесимметричное турбулентное
движение
описывалось

вязкой

несжимаемой

уравнениями

жидкости,

импульсов,

которое

неразрывности

и

уравнениями стандартной k-ε модели турбулентности. Для
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экономии

времени

и

увеличения

точности

расчетов

использовались неравномерные сетки, которые сгущались в
областях с большими градиентами параметров.
Влияние вязкости на параметры затопленной струи
оценивалось количественно при помощи метода исчезающей
вязкости. Идея метода состоит в том, что, устремляя
коэффициент

вязкости

в

уравнениях

движения

вязкой

жидкости к нулю, можно оценить влияние вязкости на
параметры

движения

жидкости

[3].

Для

сравнения

рассчитывалось движение модельных слабо вязкой жидкости
с вязкостью в 1012 меньше, чем у воды, и сверх вязкой
жидкости с вязкостью глицерина, которая в 1000 раз больше,
чем у воды.
В

результате

стационарного
определено
установления
Для

расчетов

нестационарного

и

течения
v/vmax

время
процесса.
момента

установления

получены

0

0.2

0.4

гидродинамические поля

0.6 0.8
Риc. 1

0.95

1

взаимодействия затопленной струи жидкости, истекающей со
скоростью 1000 м/с из сопла радиуса R s , с преградой. На
рис.1 приведено поле скоростей и распределение осевой
компоненты скорости в трех сечениях на расстояниях 1/4 L ,
1/2 L

и 3/4 L

от преграды ( L = 10 R s
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– расстояние до

преграды) для воды (сплошные) и слабо вязкой воды
(пунктирные кривые).
Зона повышенного давления локализована вблизи
центра преграды и имеет размеры порядка диаметра струи.
На рис. 2 приведено поле давлений для вязкой (сплошным) и
идеальной

воды

преграды,

(пунктиром)

расположенной

для
r/Rs

на

p/pmax

расстоянии L = 5 R s . Из совпадения
результатов,

полученных

численными

методами

разных
вывод

моделей
о

разными
в

рамках

жидкости,

незначительном

0.1
0.2
0.4

сделан

0.6
0.8
0.9

-1
Рис. 2

влиянии

1

x/Rs

вязкости жидкости на параметры импульсных затопленных
струй для расстояний до преграды L ≈ 10 R s .
Оценено силовое воздействие струи как интеграл от
давления по площади поверхности преграды. При помощи
метода исчезающей вязкости показано, что с уменьшением
вязкости жидкости силовое воздействие струи увеличивается.
Так для случая L = 10 R s потери силового воздействия для
глицерина и воды составили 2% и 7% соответственно.
Достоверность полученных результатов проверялась
сравнением с полуэмпирической теорией затопленных струй
[4].

Показано,

что

рассчитанные

в

разных

сечениях

безразмерные профили скоростей совпадают в пределах
погрешности между собой и с универсальным профилем
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скоростей для различных сред. Также расчетная осевая
компонента скорости на оси струи изменяется с расстоянием
по эмпирической зависимости от различных характерных
параметров струи.
Точность

результатов

расчетов

оценивалась

по

выполнению интеграла Бернулли для идеальной жидкости,
который на оси симметрии в свободной струе оставался
практически постоянным и колебался в пределах 0,75 %.
1. Атанов Г.А., Семко А.Н. Расчет импульсной струи
пороховой гидропушки под водой // Известия РАН, Механика
жидкости и газа. - 2002. - №2. – С. 31 – 38. 2. Atanov G.A.,
Semko A.N. Impulsive water jet under water // Proc. 8th American
Water Jet Conf.- Houston (Texas). August 26-29.- 1995.- Paper
62.- P. 845-853. 3. Кочин Н. Е., Кибель И. А., Розе Н. В.
Теоретическая гидромеханика.- М: Физматгиз, 1963.- 728 с.
4. Абрамович Г. Н., Гиршович Т. А., Крашенинников С.
Ю., Секундов А. Н., Смирнова И. П. Теория турбулентных
струй. – М.: Наука, 1984. – 716 с.
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Будова напівгрупи Вейєрштраса узагальнених
ермітових кривих
Класичне ермітове поле функцій над Fq 2 , де q – степінь
простого

числа,

визначається

H = Fq 2 ( x, y ) ,

як

де

y q + y = x q+1 .

Головні властивості цих полів функцій, які є
важливими для теорії кодування, розглядаються, наприклад, в
[4, 203]. А. Гарсіа та Х. Штіхтенот запропонували сімейство
r −1

r −1

r −2

+ ... + y q + y = x q + q + ... + x q +1 + x q +1 і відповідні
поля функцій F = Fq r ( x, y ) , де q – степінь простого числа,
кривих y q

2

r ≥ 2 . Ермітові криві є частковим випадком розглядуваної сім’ї
при r = 2 . Властивості цього сімейства подані в [2]. Для

алгебро-геометричних кодів на цих кривих важливою є будова
напівгрупи Вейєрштраса WS (Q∞ ) , де Q∞ - спільний полюс x

та y , і векторного простору L( sQ∞ ) , s ≥ 0 – параметр.
Вважаємо, що r ≥ 3 . С. Булигіним був досліджений випадок
q = 2 [1].
Автор розглядає загальну ситуацію і доводить основний
результат
Теорема
1.
r −1
r −1
r −2
r
WS (Q∞ ) = q ⋅ Z + + (q + q ) ⋅ Z + + (q + 1) ⋅ Z + .
Схожі міркування при знаходженні напівгруп Вейєрштраса
точок деякого некласичного поля функцій використано в [3]. Як
наслідок з доведення теореми 1 випливає
Теорема 2. Покладемо θ = x q +1 − y q + x q −1 y . Тоді елементи
поля F x i y jθ k такі, що 0 ≤ i , 0 ≤ j ≤ q − 1 , 0 ≤ k ≤ q r − 2 − 1 та
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q r −1 ⋅ i + (q r −1 + q r − 2 ) ⋅ j + (q r + 1) ⋅ k ≤ s ,
L( sQ∞ ) .

утворюють

базис

1.
Bulygin
S.
[электронный
ресурс]:
http://arxiv.org/abs/cs.DM/0511034. 2 Garcia A., Stichtenoth H. A
Class of Polynomials over Finite Fields – Finite Fields and Their
Applications 5, 424-435, 1999. 3 Garcia A., Stichtenoth H. A
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Математичні моделі розвитку та компенсації кисневої
недостатності організму при анемії
Гіпоксія (киснева недостатність) супроводжує кожну людину
від народження до закінчення життєвого шляху. В дитинстві,
підлітковому та зрілому віці вона сприяє розвитку організму, в
похилому – є причиною розвитку патологічних змін, - зменшує
фізичну активність організму. Відомо, що без кисню не можуть
відбуватися метаболічні процеси в органах і тканинах, в
результаті яких звільнюється енергія, так необхідна для
здійснення різноманітних функцій організму людини.
Кисень надходить в організм за рахунок вдиху, який є
складовою частиною дихального циклу, його транспортування
до тканин забезпечується роботою систем зовнішнього
дихання, кровообігу та тканинного дихання. Кисень
транспортується кров’ю, у плазмі якої він знаходиться в
розчиненому вигляді та сполучений хімічно з гемоглобіном
(НВ). Гемоглобін є основним переносником кисню в організмі,
тому зменшення його вмісту в крові призводить до анемії –
небезпечної хвороби для людини.
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Мета даного дослідження – за допомогою математичної
моделі функціональної системи дихання (ММФСД) дати оцінку
впливу різних регуляторних механізмів організму на
стабілізацію кисневих режимів організму, що характеризується
напруженням кисню ( P1ti ) в тканинах при анемії.
ММФСД [1, 63-70], є динамічною системою, що описується
звичайними нелінійними диференціальними рівняннями.
Нелінійність в систему приносить емпірично встановлена
закономірність зв’язування кисню гемоглобіном:
ηсti = 1-1,75exp(-0,048mсti Р1сti) + 0,75exp(-0,12 mсti Р1сti),
де η - ступінь насичення гемоглобіну киснем, 0≤η ≤1, Рiсti –
напруження кисню в крові, m – функції, що залежать від рН
крові.
Прийнято [2, 153-154], що основна функція системи дихання
підтримується в стійкому стані активними механізмами
•

регуляції, за рахунок оптимального вибору вентиляції ( V ),
об’ємної швидкості системного ( Q ) та тканинних кровотоків
( Qti ). Якість регуляції можна оцінити мінімумом функціонала
2
2

Т 



I = ∫  ρ1  G1 − ∑ q1ti  + ρ 2  G2 − ∑ q2 ti  + ρ3G32 dτ ,

ti
ti
τ 0 





де G1, G2 і G3 – потоки кисню, вуглекислоти і азоту через
мембрану, що розділяє альвеоли та кров, що їх омиває, і
визначаються
через
градієнти
напружень
газів
в
альвеолярному просторі і крові, а q1ti , q 2ti – швидкості

утилізації кисню та продукції вуглекислоти в тканинних
резервуарах ti при здійсненні обмінних процесів.
При комп’ютерному аналізі кисневих та вуглекислотних
режимів організму при анемії проведена декомпозиція задачі
оптимального керування – регуляторні параметри Qti , i = 1, m ,
визначаються
як
розв’язки
задачі
квадратичного
програмування [3, 173-191] на симплексі
Q = ∑ Qti ,
ti
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де Q – відома величина, визначена або експериментально,
або в результаті теоретичних досліджень математичної
моделі.
Результати комп’ютерного аналізу ММФСД при анемії
показують, що коли 0,08≤Нb≤0,14 (г/л), гіпоксія може бути
частково компенсована за рахунок інтенсивної роботи серця та
дихальних м’язів. За більш різкої анемії (0,05≤Нb<0,08) гіпоксія
не може бути компенсована регуляторними механізмами
роботи серця та дихальних м’язів, оскільки в умовах анемії
нелінійно наростає киснева недостатність в них самих. Для
компенсації гіпоксії в різко вираженій формі анемії необхідним
є включення до роботи процесу еритропоезу – продукування
кістковим мозком еритроцитів і випуск їх з депо та
фармакологічна корекція гіпоксії.
1.
Биоэкомедицина.
Единое
информационное
пространство./ Гриценко В.И., Вовк М.И., Котова А.Б. и др. - К.:
Наукова думка, 2001.- 318с. 2. Онопчук Ю.Н., Курданов Х.А. и
др.
Математическое
исследование
кислородной
недостаточности организма при ишемической болезни сердца
// Компьютерная математика, 2003. - № 2. – С.152-159. 3.
Пшеничный Б.Н., Данилин Ю.М. Численные методы в
экстремальных задачах. М.: Наука, 1975. – 319с.
Олексій Зражевський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
zalex@univ.kiev.ua
Порогнозування часових рядів із сильною залежністю
за допомогою FARIMA моделі
Задача прогнозування часових рядів є однією з важливих
задач теорії випадкових процесів. Вона має багато практичних
застосувань. Наприклад, у фінансовій математиці задача
прогнозування часових рядів може бути використана для
прогнозування потоків платежів, побудові арбітражних
стратегій для цінових індексів на ринках цінних паперів.
Основна мета прогнозування полягає в отриманні інформації
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щодо майбутньої поведінки часового ряду, використовуючи
проведені
спостереження
і
різноманітну
додаткову
інформацію.
Зараз відомо багато методів для прогнозування часових
рядів. На практиці, зазвичай, підбирається стохастична
модель, яка максимально точно описує спостережуваний
процес. Прогнозування відбувається шляхом продовження цієї
моделі за межі відомого часового проміжку (екстраполювання).
Для часових рядів із сильною залежністю прикладами
найчастіше вживаних моделей є FARIMA, SEMIFAR, FIGARCH,
FIEGARCH ([3]).
В даній роботі пропонується метод для прогнозування
часових рядів із сильною залежністю за допомогою FARIMA
моделі. Ідея методу полягає у побудові лінійної регресії, яка
задає залежність невідомого значення часового ряду у
фіксований момент T від відомих значень у моменти
T − 1, ..., T − p − 1 ([3]). В цьому випадку задача прогнозування
зводиться до задачі оцінювання коефіцієнтів лінійної регресії.
В якості оцінок беруться оцінки методу найменших квадратів,
тобто значення коефіцієнтів, які мінімізують середньо
квадратичну похибку наближення. В роботі [2] показано, що
така мінімізаційна задача еквівалента до задачі пошуку
розв’язку системи нормальних рівнянь лінійного прогнозу. В
тому випадку, коли часовий ряд є стаціонарним, нормальні
рівняння можуть бути переписані як нормальні рівняння
)
Тьоплітца або рівняння Юла-Уолкера: C a = c , де C нормована матриця Тьоплітца, a) - шукані оцінки коефіцієнтів
лінійної регреcії, c - вектор автокореляційних коефіцієнтів.
Матриця C та перші p − 1 значення вектора c обчислюються
за допомогою відомих значень часового ряду. Для
знаходження p -го автокореляційного коефіцієнту в роботі
запропоновано використання регресійної моделі на основі
відомої асимптотичної поведінки автокорреляційної функції
для часових рядів із сильною залежністю ([1]). Таким чином,
для прогнозування часового ряду в момент часу T , алгоритм
запропонованого методу полягає в наступному: обчислюється
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p − 1 значення вектора автокореляційних коефіцієнтів c ,
використовуючи p значень часового ряду, на основі цих
значень будується матриця Тьоплітца та оцінюється p -те
значення автокореляції, розв’язується система нормальних
рівнянь Тьоплітца (це можна зробити, наприклад, методом QR
декомпозиції), вектор розв’язків a) підставляється в регресійну
модель для часового ряду і знаходиться шукане значення.
Для ілюстрації, описаний метод, застосований до
прогнозування часового ряду цін тикера MSFT. За доведеним
в роботі [1], даний часовий ряд підкоряється сильній
залежності і параметр Хюрста H = 0.978 . Стандартна похибка
зпрогнозованного значення складає 2.8 × 10 −4 .
1. Moklyachuk, Mikhail P., Zrazhevsky, Aleksey G. Long-range
dependence of time series for MSFT data of shares and returns,
Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 14, No.4,
(2006), 393--403.
2. Strobach, Peter, Linear Prediction Theory – A Mathematical
Basis for Adaptive Systems, Springer-Verlag, (1990). 3. Zivot, Eric,
Wang, Jiahui, Modeling Financial Time Series with S-PLUS, New
York: Springer, (2003).
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Дослідження моделі Курамото та застосування до
стандартної системи Курамото
Синхронізація системи взаємодіючих елементів –
повсякденне явище в природі. Це явище в більших чи менших
масштабах виникає у різноманітті систем, починаючи з систем
електричного обладнання і закінчуючи нервовими імпульсами.
Одним із варіантів опису систем осциляторів, що
взаємодіють один з одним, є модель Курамото. В даній роботі
ми досліджуємо необхідні умови для синхронізації системи, що
описується рівняннями Курамото. Отримані результати
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порівнюємо з відомими фактами про синхронізацію подібних
систем.
Розглянемо систему з N взаємно-зв‘язаних осциляторів,
кожен з яких має власну частоту ω k (t ) > 0 , k = 1,2,..., N . Маємо
систему диференціальних рівнянь:
N
dϕ k
= ω k (t ) + ∑ J kj (t ) sin(ϕ k (t ) − ϕ j (t )) , k = 1,2,..., N
dt
j =1

(1)
де ϕ k (t ) - фаза k-го осцилятора, функції J kj (t )
відображають природу зв’язків між осциляторами.
Означення. Система називається синхронізованою, якщо
всі осцилятори мають однакову частоту та фіксовані у часі
різниці фаз:

dϕ k
= Ω(t )
dt
ϕ k (t ) − ϕ j (t ) = ϕ k (t 0 ) − ϕ j (t 0 ) =: ϕ kj , ∀t ≥ t 0 , де t 0 - момент
синхронізації.
При цьому, очевидно: ϕ jk = −ϕ kj , ϕ kk = 0
Теорема. Необхідною умовою синхронізації системи є
N

існування такої функції Θ(t ) , що ω k (t ) = Θ(t ) − ∑ J kj (t ) sin(ϕ kj ) ,
j =1

k = 1,2,..., N

Зауваження 1
N

Оскільки ϕ jk = −ϕ kj , ϕ kk = 0 , то − ∑ J kj (t ) sin(ϕ kj ) =
j =1

N

∑J
j =1

kj

(t ) sin( −ϕ kj ) =

N

∑J

kj

(t ) sin(ϕ jk ) , то очевидно, що

j =1

N

− ∑ J kj (t ) sin(ϕ kj ) - це k-тий елемент на діагоналі матриці, що є
j =1
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 та
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N
dϕ k
= Θ(t ) + ∑ J kj (t )[sin(ϕ k (t ) − ϕ j (t )) − sin(ϕ kj )] , k = 1,2,..., N
dt
j =1

При синхронізації другий доданок стає рівним нулю, а
функція Θ(t ) і є спільною частотою, тобто
k = 1,2,..., N

dϕ k
= Θ(t ) , ∀t ≥ t 0 ,
dt

Відомо, що у випадку стандартної моделі Курамото, тобто
коли усі власні частоти незмінні ω k (t ) = ω k =const, а
коефіцієнти зв‘язку також постійні та рівні J kj (t ) = −

K
=const,
N

K ≥ 0 тобто система диференціальних рівнянь має вигляд:
dϕ k
K N
= ω k − ∑ sin(ϕ k (t ) − ϕ j (t )) , k = 1,2,..., N , то:
dt
N j =1

При K<Kc, де Kc – деяке критичне значення, синхронізації не
відбувається (натомість відбувається десинхронізація або
кластеризація системи), а при K≥Kc, відбувається
синхронізація системи. Зокрема, для N=2 це критичне
значення рівне Kc = ω 2 − ω1
З нашого твердження випливає, що синхронізація можлива
лише тоді, коли існує така функція Θ(t ) , що
K N
ω k = Θ(t ) + ∑ sin(ϕ kj ) , k = 1,2,..., N . Очевидно, що така
N j =1
функція, якщо існує, то вона стала.
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K N
∑ sin(ϕ kj ) , k = 1,2,..., N
N j =1
Отже, якщо просумувати усі рядки, то отримаємо, що
ωk = Θ +

N

N

∑ω

i =1

N

∑ ωi = NΘ , або Θ =

i =1

i

. Тобто при синхронізації у

стандартній моделі Курамото спільна частота буде середнім
арифметичним власних частот осциляторів. Перетворимо:
N

Nω k − ∑ ω i = K
i =1

N

Nω k − ∑ ω i = K
i =1

N

∑ sin(ϕ

kj

) , тому

j =1, j ≠ k
N

∑ sin(ϕ

kj

) ≤ K ( N − 1) .

j =1, j ≠ k

Тобто, маємо наступну умову:
N
1
K ≥ Kc =
min Nω k − ∑ ω i , що знову ж таки підтверджує
N − 1 k =1... N
i =1
наведені відомості.
Для опису системи осциляторів можна використовувати
графи: вершинами відповідного графу є самі осцилятори, а
між двома вершинами є направлене ребро тоді і лише тоді,
коли відповідний осцилятор впливає на інший.
Цікавим класом систем є такі системи, в яких вплив на один
осцилятор здійснюють не всі інші осцилятори, а лише
невелика частина з них. Системи такого виду, наприклад,
описують роботу нейронів мозку (при величезній кількості
нейронів суттєвий вплив на один нейрон здійснюють не більше
1000 інших).
Для систем такого виду ми розглядаємо суттєво різні
системи (тобто, коли відповідні графи неізоморфні).
Розглянемо модель Курамото з «симетричними» зв‘язками.
Тобто припускаємо, що якщо один осцилятор впливає на
інший, то існує і зворотній зв‘язок. Для такої системи
відповідний граф є неорієнтованим. Тоді ми вказуємо
алгоритм дослідження стійкості розв‘язків, що виникають
просто зі структури системи.
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Точки співпадіння та розбіжності в діалогічних
концепціях
Мартіна Бубера і Михайла Бахтіна
Ідея діалогу в працях М. Бубера і М. Бахтіна набуває
концептуалізованої
форми.
Ці
автори
пропонують
переосмислення ідеї призначення діалогу, при цьому
розглядають діалог не як формальний, а як сутнісний.
Мартін Бубер – представник єврейської теологічної думки,
Михайло Бахтін – представник російської філософської думки.
Західноєвропейська філософська традиція була одним із
головних чинників діалогічної концепції кожного з мислителів,
але західноєвропейська традиція не була єдиним джерелом
становлення діалогічної концепції кожного з мислителів. Так,
М. Бахтін своєрідно поєднував західні традиції та російську
релігійну філософію. М. Бубер, у свою чергу, поєднує іудаїку та
західні культурні традиції.
Феномену діалогу мислителі надають універсального
значення, ми не відшукаємо в творчості обох мислителів
остаточно
визначеної дефініції понять
“діалогу” та
“діалогічності”. Розкриття поняття діалогу пов’язано у
мислителів з дотичними до нього поняттями: у М. Бубера – це
“зустріч”, “між”, “звернення”; у М. Бахтіна – “подія”, “вчинок”,
“відповідальність”, “надлишкове бачення”, “дистанціювання”,
“нададресат”, “незавершенність” тощо.
Певним чином, у мислителів зберігається змістовне
навантаження понятійного апарату. Тобто, обидва мислителі
вкладають однакове розуміння в категорії, які звучать порізному, але мають однакове значення. Наприклад, М. Бубер
використовує парні словосполучення: “Я-Ти” та “Я-Воно”, у М.
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Бахтіна – це поняття “Я” та “Інший”. У М. Бубера “Інший” може
виступати в якості “Ти” та в якості “Воно”. За його думкою, “Я”
само по собі не існує, воно існує як відношення, або у формі
“Я-Ти”, або “Я-Воно”. Відношення “Я-Ти” – це суб’єкт-суб’єктне
відношення, що є діалогічним. А відношення “Я-Воно” –
суб’єкт-об’єктне, монологічне. У М. Бахтіна “Інший” виступає в
якості “інший-для-мене” і “я-для-іншого”. Цей “Інший” може
набувати як форми суб’єкту, так і об’єкту. М. Бахтін наголошує
на об’єкт-об’єктних, суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних
відносинах. Тільки суб’єкт-суб’єктні відносини є діалогічними і,
навпаки – тільки наявність діалогічних відносин може свідчити
про наявність суб’єктів.
Можна спостерігати відмінність в тому, що розуміється під
суб’єктом. У М. Бубера “Я-Ти-відносини” можуть розгортатися
в трьох сферах: у ставленні до природи, до людини, до
духовних сутностей (Бога). Тобто, як Бог, люди, так й природні
речі можуть виступати в якості суб’єктів діалогу тому, що в них
закладено Божественну іскру. М. Бубер не обмежується тільки
міжлюдською сферою діалогічних відносин. Мислитель
вибудовує ієрархію діалогу у вертикальному плані. У М.
Бахтіна, в якості суб’єкту діалогу можуть виступати тільки інші
люди. Суб’єкт-суб’єктні стосунки можливі тільки в міжлюдській
сфері. М. Бахтін розглядає діалог за горизонталлю.
Спільною і однією з головних рис діалогічної парадигми
обох мислителів є спрямованість на “Іншого”. Як М. Бубер, так
і М. Бахтін відійшли від категорії “не-Я”, від заперечувальної
характеристики “Іншого”. Цей “Інший” розкривається та
пізнається тільки в діалозі. М. Бубер вказує, що “Я” головного
слова “Я-Ти” усвідомлює себе, як суб’єктивність, а “Я”
головного слова “Я-Воно” усвідомлює себе, як суб’єкт досвіду.
У М. Бахтіна річ й особистість – це дві межі у відношеннях,
тобто відбувається становлення відношення до “Іншого” як до
речі (монологічне), або як до особистості (діалогічне).
Загальною категорією є також та, що пояснює галузь, в якій
відбувається діалог. У М. Бубера – це категорія “між”; у
Михайла Бахтіна – “дистанція”, позиція “поза-знаходженням”
суб’єктів діалогу і міжсуб’єктної межі як простору діалогічного
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спілкування. Для того, щоб зрозуміти “Іншого” необхідно
зберігати власну позицію стосовно нього.
М. Бубер, як підкреслювалося вище, в розумінні
діалогічного принципу рухається у вертикальному плані.
Духовною основою його філософування є релігійність.
Стрижнем діалогічного принципу є Завіт між Богом і людиною.
Крізь кожне “Ти”, ми звертаємося до вічного “Ти”. Ґрунтом
будь-якого “Я-Ти” відношення є верховний партнер всякого
діалогу – Бог. Бог – завжди “Ти”, а не “Воно”. У М. Бубера
присутність Бога є обов’язковою, тому кінцевою інстанцією
діалогічного відношення у М. Бубера постає Бог. М. Бахтін, в
інтерпретації діалогізму, віддає пріоритет горизонтальній
площинні буття. В його спадщині активізується галузь
людських стосунків, він є зорієнтованим на відповідальний
вчинок. За М. Бахтіним – ціннісний світ зорганізовується
навколо “Я”, як суб’єкту вчинку. Філософ розглядає людину
через взаємодію з “Іншим”. Діалогічне “Ти”, тобто “Інший”, М.
Бахтін залишає пріоритет за діючим суб’єктом.
Слід також виділити існування діалогу в різних формах: у М.
Бубера – словесний і несловесний (мовчання, дотик). У
М. Бахтіна – це зовнішня форма, виражена у слові і внутрішня,
але й також така, що має втілення у внутрішньо діалогічному
слові.
Мислителі виділяють види та рівні діалогу. М. Бубер виділяє
три види діалогу: “справжній”, “технічний”, “монолог,
замаскований під діалог”. І тільки “справжній діалог” є діалогом
за сутністю. У М. Бахтіна можна відмітити розуміння діалогу у
широкому значенні – це розуміння діалогічності буття.
Мислитель також виділяє й такі види діалогу: “великий”,
“внутрішній”, “зовнішній” тощо, які, в свою чергу, всі є
діалогами у сутнісному значенні.
М. Бубер наголошує на певних перешкодах діалогові –
“неспроможність до діалогу”, у М. Бахтіна фіксується існування
монологу, коли іншого сприймають об’єктом діалогу. Отже,
існують певні умови, за яких може відбутися “справжній”
діалог, за М. Бубером, це – відкритість, за М. Бахтіним – діалог
у “широкому розумінні”.
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Коли “Я” та “Інший” входять до діалогу, вони стають:
суб’єктами діалогу, рівноправними неповторними, партнерами,
що визнається кожним і між ними існують діалогічні відносини.
В свою чергу, діалогічні відносини характеризуються:
симетричністю,
рівністю
суб’єктів,
спонтанністю
(не
вибірковістю), існуванням в певній межовій сфері, існуванням в
теперішньому часі.

Марина Воробьева
Центр Религиоведческих Исследований «Этна»
info@upelsinka.com
Женские божества в индийских религиях
В своем докладе автор предпринимает попытку
сравнительного анализа образов женских божеств в индийских
религиях.
Индия – благоприятная для исследования область с
широким спектром религиозных верований (индуизм, буддизм,
джайнизм,
сикхизм,
архаические
верования,
ислам,
христианство). Т.о., на примере одного региона мы можем
наиболее полно представить разнообразную картину женских
божеств, различающихся по своему положению и по тем
функциям, которые они выполняют.
Наша цель – это не простое описание «богов в женском
обличии». В своей работе мы попытаемся обратиться к
истокам самого образа женского божества (богини-матери),
проследить
дальнейшее
развитие
религиозных
представлений о женских божествах, а также показать ту роль,
которую они играют не только в современной жизни Индии, но
и во всем мире.
Религиозные представления общества накладывают свой
отпечаток его мировоззрение в целом и, как следствие,
формируют устои его социальной жизни. В основе любых
религиозных представлений лежит представление о Боге –
едином
творце
и
устроителе
жизни,
или
богах,
распределивших между собой функции мироздания. Именно
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по этой причине мы уверены в том, что, проследив историю
почитания женских божеств, мы сможем понять ту роль,
которую играли женщины в древнем мире.
Наталія Гаврілова
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,
МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців»
natali_gavrilova@list.ru
Методико-теоретичні проблеми сучасних досліджень
релігійної свідомості
Однією з оптимальних методик з’ясування стану та
характеру релігійної свідомості є ґрунтовні соціологічні
дослідження. Їх аналіз вивчає передусім особистісний рівень
релігійності, причому в індивідуальних та соціально-групових
виявах. Зважаючи на те, що соціологічні дослідження широко
використовуються у сучасній релігієзнавчій науці, вони мають
ряд недоліків, найбільш істотні з яких ми спробуємо окреслити.
У першу чергу, на сьогодні не вироблена універсальна
типологія носіїв релігійної свідомості, що здатна охопити все
багатоманіття форм релігійного життя. Відтак, актуальності
набуває проблема класифікації віруючих та їхньої релігійної
ідентичності. Адже, світоглядні орієнтири особистості
характеризується великою варіативністю форм свого вияву,
ніж це зафіксовано в сучасній науці, яка, зазвичай, виходить із
досить жорсткої дихотомії: або віруючий, або атеїст. Наявні ж
прихильники й інших світоглядних концепцій – пантеїсти,
скептики, вільнодумці і т.д. Тому, на нашу думку, варто
використовувати більш широкі поняття при типологізації
релігійних та нерелігійних індивідів. Відтак, позначаючи когось
як „віруючого”, „атеїста” або „еклектика”, дослідники у своїй
більшості прагнуть уніфікувати складний і суперечливий
внутрішній світ конкретної людини, наділяючи його властивими
даній категорії атрибутивними рисами. Тут виявляє себе
конфлікт між узагальненими розуміннями релігійної свідомості
і її суб’єктивними характеристиками. Звертаючись до
результатів соціологічних опитувань, ми констатуємо, що
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оцінки дослідників з приводу світоглядних орієнтацій
респондентів, нерідко залежать від їхньої суб’єктивної думки
про природу релігійності індивіда, а подекуди і від того
соціального замовлення, яке вони виконують.
Наявна проблема й якісної характеристики носіїв релігійної
свідомості. Наприклад, в останні роки у науковій літературі
ведеться постійна дискусія про те, кого вважати православним
(така ж дискусія могла б розгорнутися й відносно католиків,
лютеран, іудеїв, мусульман, буддистів тощо). Причому, що
парадоксально,
православні
автори
виступають
за
максимально
розширювальні
критерії
православності
(фактично відмовляючись від традиційних церковних
критеріїв), а світські автори пишуть про те, що максимальне
розширення критеріїв робить саме поняття „православний”
безглуздим, якщо православним, наприклад, вважати людину,
яка не вірить у розп’яття й воскресіння Христа, посмертну
відплату, котра не молиться й не причащається. У цьому
контексті
російські
дослідники
сучасної
релігійності
Л. Воронцова, С. Філатов, Д.Фурман вказують на проблему
самоідентифікації респондентів, які позиціонують себе, як
православні віруючі, але при цьому слабо знають догматику,
нерегулярно відвідують церкву й рідко приймають причастя [1,
145-146; 2, 81-91]. Одна з головних претензій до них з боку
соціологів – невідповідність їхньої релігійної свідомості
вимогам православної віри. Соціологи, фіксуючи різке
зростання релігійності населення, найчастіше обрану
конфесійну приналежність пояснюють етнокультурними
мотивами,
коли
конфесія
повністю
асоціюється
з
національною культурою та національним способом життя,
найбільш близькими й звичними респондентові: зокрема,
православ’я як спосіб національної самоідентифікації. Також
існує думка, що серед тих, хто вважає себе віруючими,
поширена ситуативна релігійність, яка характеризує скоріше
не світоглядну позицію, а умонастрій, що відрізняється
значною рухливістю. Як зауважує російський соціолог
М.Тарусін: „При прямих опитуваннях населення потрібно
виявляти обережність, тому що значна частина людей сьогодні
ще погано розуміють термінологію релігії. Наприклад, якщо
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людина вважає себе православною, це ще не означає, що
вона є воцерковленою. Для визначення цього поняття треба
ставити питання про те, як часто людина відвідує релігійні
служби і чи виконує основні догмати віровчення (у першу чергу
таїнства Сповіді й Причастя, якщо мова йде про православ’я)”
[3]. Таким чином, поняття „віруючий” не є монолітним, маючи
усередині себе певну соціальну структуру відношення до
релігії.
Істотною видається нам проблема задання норми
(наприклад, правильного варіанту відповіді на те чи інше
питання) у соціологічних дослідженнях релігійної свідомості
індивідів, відтак отримані дані витлумачуються як відхід від
норми. А це у свою чергу, знаходить своє відображення у
тому, що кількість віруючих знаходиться у сильній залежності
від характеру запропонованих дослідником питань і критеріїв,
за якими можна визначити, сповідує людина ту чи іншу релігію.
Вагомою є й проблема співвідношення релігійних та
нерелігійних компонентів у релігійній свідомості індивідів. Адже
це стосується наукових стереотипів щодо релігійної свідомості,
як чистого типу свідомості. Зауважимо, на сьогодні така теза
не є актуальною, вона не працює, не знаходить свого
підтвердження, оскільки чітко прослідковується тенденція до
поєднання конфесійного і світського, запозичення релігійних
ідей з інших релігійних традицій і активне та рівноцінне їх
культивування поряд із власною релігійною традицією
(наприклад, захоплення позавіросповідною містикою, ідеями
реінкарнації, астрології, телепатії) у свідомості індивідів.
Отже, ми виявили проблеми, які, на нашу думку, необхідно
враховувати при дослідженні сучасної релігійної свідомості.
1. Воронцова Л.М., Филатов С.Б. Религиозность –
демократичность – авторитарность // Полис. – 1993. – №3. –
С. 145-146. 2.Воронцова Л. ВоМ., Филатов С.Б., Фурман Д.Е.
Религия
в
современном
массовом
сознании
//
Социологические исследования. – 1995. – №11. – С. 81-91. 3.
Тарусин М. Исследование „Религия и общество” //
http://www.religare.ru/book502.htm
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Сергій Гундерін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Проблема робітничого класу в енцикліці Папи Лева ХІІІ
“Rerum novarum”
Найважливіше значення у розвитку соціального вчення
Римо-католицької Церкви має енцикліка “Rerum novаrum”
(1891), що присвячена положенню робітничого класу. Саме ця
енцикліка
стала
відправним
документом
на
шляху
становлення соціальної доктрини католицької церкви.
Упродовж наступного століття проблеми, які у ній зазначені,
підіймалися Папою Іваном Павлом ІІ, зокрема у енцикліках
“Laborem exercens” (1981) та “Centesimus annus” (1991).
В енцикліці розглянуті актуальні соціальні проблеми і
намічається пошук нових шляхів щодо їх подолання. Папа Лев
ХІІІ визнає факт існування соціального питання й суспільнополітичної боротьби, приходячи до висновку, що обставиною
цього є недосконалість соціально-економічної системи, за якої
робітник почувається незахищеним. Необхідно захистити
робітничий клас, нагадати суспільству про його законні права.
Папа наголошує на тому, що “робітники стали жертвою
жадібності власників, кажучи про велику концентрацію
власності та економічної влади в руках певної кількості
підприємців” [3, 62]. В економіці, де знаходили практичне
застосування наукові відкриття, все чіткіше вимальовувалися
обриси нових структур із виробництва товарів широкого
вжитку. Цей момент знайшов відгук у енцикліці папи Івана
Павла ІІ “Centesimus annus”: “Постає нова форма власності –
капітал, а також нова форма праці – наймана праця з
притаманним їй високим рівнем виробництва, але без
належної уваги до статі, віку чи сімейного стану працюючого,
коли визначальним чинником виробництва став рівень
прибутковості” [2, 191].
Робітничий клас, каже папа Лев ХІІІ, має право
об’єднуватись у професійні союзи, які мають допомогти
закріпити соціальне положення робітника й стабілізувати
суспільні відносини. Подібні союзи повинні бути законними і
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мають діяти неприховано. Їхня структура має складатися в
залежності від умов та обставин, в яких вони виникають й
розгортають свою діяльність. Головною їх метою, як вважав
Папа, має бути таке вдосконалення людини, через яке вона
могла б досягти свого найвищого призначення. Поряд із цим
над робітничими союзами постають й більш локальні
завдання, які виходять із конкретних потреб та інтересів їхніх
членів. Союзи повинні діяти відповідно до законів, але у своїй
діяльності вони мають бути вільними та не залежними від
держави. На думку понтифіка, завданням профсоюзів має бути
прагнення до взаєморозуміння і співробітництва між
робітниками та власниками. Папа зважав на зусилля тих
католицьких діячів, які вже займалися розвитком професійного
руху та організацією робітничих союзів, спрямовуючи їх у
потрібному напрямку у відповідності із зазначеними
принципами.
В енцикліці “Rerum novarum” ведеться пошук відповіді на
запитання, яким чином можливо виключити класову боротьбу
у суспільстві, адже одні потребують інших: капітал не може
обійтись без праці, а праця без капіталу. Класова боротьба –
це непорозуміння. Взаємопогодження народжує лад й порядок.
Церква завжди воліла примирити заможних і бідних,
нагадуючи кожному класові про зобов'язання по відношенню
до іншого, особливо – про справедливість.
Союз між капіталістами та робітниками не повинен
залишатись лише на праксеологічному рівні. Мають бути
засновані установи й спілки, у яких обидва класи знаходили б
спільну мову, це – християнські профсоюзи, союзи
взаємодопомоги, кооперативи. Держава не повинна бути лише
споглядачем за ринком. Її завдання – підтримувати й захищати
ці “змішані” установи і оберігати приватну власність на
законодавчому рівні.
Щодо ролі Церкви Папа говорить: “що ж до Церкви, то її
допомоги ніколи не буде бракувати”. Більш того, щодо
вирішення соціального питання папа стверджує: “... що всі
зусилля будуть марними, якщо Церква буде залишатися
осторонь” [3, 70].
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Таким чином, Папа Лев ХІІІ у енцикліці “Rerum novarum”
вважає за можливе вирішити соціальне питання шляхом зміни
суспільного положення робітників об'єднавши зусилля
держави і Церкви: “Для цього держава і Церква повинні
надавати робітникам допомогу спільно” [1, 336].
Енцикліка “Rerum novarum” справила велике враження на
сучасників. Вперше Церква заявила, що соціальні проблеми
людства їй близькі, і вона збирається активно брати участь у
їхньому вирішенні, пропонувати власні шляхи їхнього
подолання. З огляду на енцикліку “Rerum novarum”
створювались інші документи, що впливали на розвиток
соціальної доктрини католицької церкви.
1. Гергей Е. История папства. – М., 1996. 2. Энциклика Его
Святейшества Папы Иоанна Павла ІІ “Centesimus annus”//
Энциклики Его Святейшества Папы Римского 1891, 1981, 1991
о труде, человеческой жизнедеятельности, нравственности и
морали. – К., 1993. – С. 186-278. 3. Энциклика Его
Святейшества Папы Льва ХІІІ “Rerum novarum”// Там же. – С.
59-106.
Олександра Дзюба
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців»
Schuriko2@ukr.net
До питання про застосування феноменологічної
настанови в межах системного підходу в дослідженні
релігії
Розглядаючи релігію в межах системного підходу (а він
претендує на можливість застосування для будь-якої релігії)
передусім слід визначитися із системоутворюючим фактором
для подібної системи. Мовою релігієзнавства, це означає
визначити сутність релігії. Найкращим чином це можна
зробити через традицію визначати релігію, - що походить від
М.Вебера й Е.Дюркгейма, - через дихотомію „сакральне профане”. Свого апогею ця ідея досягла у творчості чи не
найвідомішого релігієзнавця ХХ ст. М. Еліаде, який
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величезною кількістю своїх праць обстоював просту тезу, що
„...самою простою дефініцією сакрального знову-ж-таки
залишається протиставлення його профанному...” [3, 406].
Тобто, простіше кажучи, будь - яка релігія передбачає
трансцендування світу, або те, що радянські дослідники
називали „фантастичним подвоєнням світу” [2, 269], з тією,
правда, парадоксальною різницею, що М. Еліаде називав це
подвоєння діалектикою, а марксисти - ілюзією. Можливо, в
деяких релігіях це подвоєння не є онтологічним, як, наприклад,
у християнстві, але зберігається на гносеологічному рівні,
наприклад, у релігійному буддизмі.
Саме сакральне, за своїм характером, існує тільки на рівні
інтерпретативних форм в релігійних традиціях і постає
специфічним предметом переживання релігійної людини.
Знову ж таки, термін переживання використовується як
поняття феноменології, тобто як безпосереднє внутрішнє
схоплення явища. Переживання як процес слід відрізняти від
його змісту, пережитого, і від предмету переживання. Предмет
переживання може і не володіти реальним існуванням (як,
наприклад, предмет сновидіння). Разом з тим акт
переживання, його зміст і предмет, до якого переживання було
віднесене
утворюють
живу
цілісність.
Усвідомлене
переживання завжди є інтенціональним. Інтенціональність же
“існує у вигляді єдиної структури акту полагання (ноезіс)
предметного смислу (ноеми), причому останній не залежить
від існування предмету чи його даності” [1, 427]. “Переживати”
- це означає дозволити впливати на себе чому-небудь,
прожити або випробувати щось. Якщо ми приймаємо таку
інтерпретацію, ми дистанціюємось від переживання як суто
психічного явища; у процесі переживання фіксується зміст
переживання, а процес і зміст творять живу цілісність; те, що
переживається є значимим. Також важливо, що предмет
переживання може не володіти реальним існуванням (з
єдиною відмінністю: якщо про сновидіння ми можемо
стверджувати, що воно є нереальним предметом, то про
сакральне ми не можемо це ані стверджувати, ані
заперечувати). Переживання - це щось, на основі чого
можливе чуттєве та раціональне пізнання, тобто
воно
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забезпечує можливість як гносеологічного акту, так й взагалі
побудови будь-якої онтології. У нашому ж випадку
переживання сакрального - це і є той необхідний мінімум, який
робить можливим існування релігії. Це сутність релігії, її ядро,
або
системоутворюючий
фактор.
Специфічно
проінтерпретована сутність релігії і є умовою існування
конкретної релігійної системи, одночасно ця інтерпретація
обумовлена тими специфічними відносинами, що склалися між
структурними компонентами цієї системи.
Окремо слід зупинитися на тому моменті, що людину ми
фіксуємо як свідому, соціальну і релігійну водночас. Звідси й
пропонується стати на жорстку трансценденталістську
позицію, яка констатує необхідні умови появи релігії, але
відмовляється від відповіді на запитання, що є причиною
появи цих умов. Такою умовою є визнання того, що кожна
релігія констатує розмежування на сферу сакрального і
профанного, а також пошук взаємодії з цим сакральним через
мінімізацію або нівеляцію профанного. Це, звісно, „... не
означає, - пише М. Еліаде, пояснюючи феноменологічну
настанову в релігієзнавстві, - що „історія” ніяк не вплинула на
релігійний досвід як такий. Навпаки: все, що відбувається у
людському житті і навіть у житті матеріальному, відбувається у
його релігійному досвіді... Так, землеробство зробило
можливим цілий ряд одкровень, які не могли виникнути в
доаграрних суспільствах” [3, 413].
Це є феноменологічний підхід, який за допомогою
„вбачання” та використовуючи компаративний метод відшукує
у множині релігій такі елементи, що притаманні кожній, без
винятку, релігії. Теза, що кожна релігія констатує
розмежування на сферу сакрального і профанного і пошук
взаємодії з цим сакральним через мінімізацію або нівіляцію
профанного, а, отже, через переживання сакрального, і є
системоутворюючим відношенням (сутністю) або ”ядром”
кожної
релігії.
Це
системоутворююче
відношення
безпосередньо не може включатися у структуру релігії, бо в
кожній релігії цей елемент (ядро) є визначальним.
1. Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ. и
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дополн. - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. - 1280с. (Мир энциклопедий). 2. Общественное сознание и его формы
/ Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. - М.: Политиздат, 1986. 367с. 3. Элиаде М. Трактат по истории религий (серия „Миф,
религия, культура”). Пер. с фр. А.А. Васильева. Т. 2. - СПб.,
1999г. - 416с.
Катерина Дядюшкіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
tu22m3@ukr.net
Сатанізм в Україні
Пред тим, як перейти до нашої теми, а саме “Сатанізм в
Україні” ми повинні визначитися із тлумаченням терміну
“сатанізм”?
Сатанізм – це релігійний напрямок, котрий передбачає
поклоніння якійсь демонічній істоті. Сам сатанізм, як відкрита
та напівлегальна, а згодом легальна релігійна організація,
почав прогресувати з 1966 р., відкриттям Ла Вейя сатанинської
церкви у США. Пізніше (1969 р.) було написано “сатаністську
біблію”, котра навіть й зараз видається великими тиражами й
перевидається, зокрема в Україні. Ла Вей відверто та
послідовно заперечував існування будь-якої надприродньої
істоти, тим більше тієї, яка сильніша від людини. Він швидше в
екстримальний спосіб виражав наївну абсулютизацію людини
та її матеріального буття. Ла Вей обрав назву для свого
вчення саме таку, яка найадекватніше б виражала його
вчення, суть якого полягає у заперченні будь-якої форми
сакрального та взагалі трансцендентного й проголошення
культу тіла, тілесних психофізичних насолод. Ла Вей був
«дитиною епохи», 60-ті та 70-ті роки у США - це епоха
молодіжних протестних рухів та угруповань, епоха тотального
абсолютизування понять “свобода”, “рівність” та “мир”.
Сатаністська біблія є сатаністською на стільки, на скільки там
фігурує алегоричний образ сатани, який постає з протестом
проти брехні та потворства політиканів. Подібні образи ми
знаходимо у Анатоля Франса «Повстання янголів» чи М.
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Булгакова. Чого вартий епіграф до всім відомого роману
«Майстер та Маргарита», а біблією вона є на стільки, на
скільки стала настільною книжкою вульгарних матеріалістів
декількох поколінь. Але постає питання, як одна із сотень
маніфестацій наївного абсолютизму тілесності здобула таке
широке коло послідовників та прихільників? У 70-х роках
минулого століття відбувся розкол сатаністської організації.
Від класичного вже на той час «лавеївского» сатанізму
відколовся рух під керівництвом Майкла Аквіно. Їхня
організація назвала сибе – “Храм Сета”. Причиною розколу
стала постать самого диявола. Прихильники доктрини «Храму
Сета» відмовились від сутнісного наповнення сатанізму Ла
Вея та почали визнавати культ фізичної сили, страждання,
крові та визнали реальність постаті сатани. Якщо Ла Вей
заперечуючи будь-який культ, церкву та релігію заперечував
самого сатану й іронічно говорив про свою «біблію», то Майкл
Аквіно перетворив громадський рух на культ особи та хазяїна,
задовольняючи свої збочені примхи він відстоював
необхідність ведення ритуальних жертв.
На даний час існує багато сатаністських угрупувань,
котрі діють в усьому світі.
До нас, в Україну, сам сатанізм прийшов на початку 80-х
років. Нині в нашій державі існують такі сатаністські
угрупування: “Присвячений Сатані лицарський орден чорної
меси”, “Орден чорного кола”, “Black metal, мафія ”, “Зірка
смерті”, “Орден “S.A.””, “Партія Сатаністів”, “Церква Сатани”,
“Чорне Братство” та багато інших. Більшість сатаністських
організацій проводять ритуальні меси під впливом
алкогольного спяніння та наркотиків. Із принесенням в жертву
тварин, а інколи і людей, спаплюженням церков та цвинтарів.
Проте, одне з сатаністських угрупувань “S.A.” нещодавно
пережило “духовний зріст” і стало по-іншому тлумачити
сутність сатанізму: “Нині про сатаністів ходить багато пліток і
чуток. З давніх часів людей лякали ті, кого вони не розуміли.
Засоби масової інформації постійно пишуть про вбивства
тварин, зпалювання Біблії, паплюження храмів та могил, що
вчиняються підлітками-недоумками. Ми відкриваємо вам
таємницю – всі ці речі ми вважаємо недоцільними. Вони не
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дають ніякої користі і є пустим марнуванням часу та зайвим
доказом людської безглуздості… ”
З усього вищезазначеного ми можемо дійти до висновку,
що сатаністи – це не лише люди з варварськими намірами, а й
просто ті, хто в межах свого кола проводить ритуали
поклоніння Дияволу без вбивства тварин і людей. І ми можемо
віднести лише деякі сатаністські організації до дійсно
релігійних об’єднань, а інші - до зібрань “підлітків-недоумків”,
які мають на меті звичайне марування часу.
Олександр Дядюшкін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
tu22m3@ukr.net
Нарис до проблеми побудови дослідження взаємодії
релігійних організацій та держави
Сьогодні серед фахівців постає проблема визначення
змісту відношення відокремлення церкви від держави, адже
церква на сьогодні є у державі й з багатьох причин не може
виступати рівноправним партнером, навіть коли мова йде про
здійснення соціальних програм. У будь-якому випадку
юридична система охоплює і сферу функціонування релігійних
організацій. Релігійна організація не має прямого впливу на
формування законодавства, а держава і є системою його
формування та здійснення. Не менш серйозною проблемою у
наукових колах є класифікація релігійних організацій,
визначення їх діяльності. Можна перераховувати десятки
причин,
які
унеможливлюють
сьогодні
релігієзнавче
дослідження у галузі державно-церковних відносин. Усі
дослідження, існуючі на сьогодні, є не науковими розробками,
а описами окремих випадків та намаганнями окреслити одну,
українську, конкретну модель взаємодії релігійних організацій
та держави, при цьому до уваги не береться взаємодія
релігійної організації та політичної партії чи руху. Фактично
відсутній аналітичний матеріал у зазначеній галузі.
Негативними наслідками такого стану є, наприклад,
неможливість залучення досвіду інших держав та правових
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систем, неможливість адекватно вирішити проблему чи
задовольнити суспільний запит. Єдиним методом вирішення
проблем даної сфери є законодавча робота. Але не лише
сфера законодавства, впливає на формування умов для
гармонічного та збалансованого функціонування релігійних
організацій та державних інститутів, законодавство завжди є
вторинним у ідношенні до реальних суспільних процесів.
Релігійні організації в Україні періоду 1989-2000 р. є
свідченням лише процесу оформлення адекватного ставлення
до держави, її “земної та плинної” влади.
Побудувати
модель
теоретичного
дослідження
проблематики державно-церковних відносин є вкрай важливим
та майже нездійсненим завданням практичного релігієзнавства
останніх десятиліть. Річ в тім, що дані питання розглядаються,
передусім, у контексті юридичної проблематики, відповідно, її
законодавчого врегулювання. Досі не встановлено сутнісного
наповнення явища інституційної взаємодії держави, політичної
партії, політичного руху та різних форм релігійної організації.
Також для дослідника постає проблема визначення
понятійного апарату, наприклад,
для визначення понять
необхідно користуватись підходами, які не є по суті
релігієзнавчими та запозичуються із соціології, юриспруденції
та політології. Таке явище є нормою для галузі науки яка
перебуває у процесі становлення, але є негативні наслідки, як
скажімо, нахил в бік певного профілю дослідження, наприклад,
юридичного. Передусім, визначаючи предметне поле
досліджень взаємин держави та релігійної організації
необхідно взяти до уваги наявність специфіки явища, у іншому
випадку результат дослідження буде носити вузько часовий,
регіональний та практично-прикладний характер, що є
характерним для всіх сучасних досліджень в Україні. Також
такий підхід різко обмежує аналітичний потенціал, заперечує
можливість прогнозування процесу. Явище взаємодії релігійної
організації з державою і/або політичною партією необхідно
розглядати абстрагуючись від ідеологічних, політичних,
культових та інших факторів, які не входять до суті явища.
Необхідно здійснювати опис та аналіз самого процесу, тобто
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явища, яке виникає на перетині двох систем соціальної
діяльності політичних та релігійних інститутів.
Якщо проаналізувати дослідницьку роботу у зазначеній
галузі, то можна виокремити два основних аспекти протікання
взаємодії, на які падає увага дослідників та аналітиків: а)
ціннісно-моральнісний потенціал релігійної організації як
осередку релігійності, звідси потенціал у здійсненні соціальних
програм; б) мобілізація релігійно-інституційної інфраструктури
для досягнення політичної мети. Із предмету дослідження
видно, що розглядається процес з двох боків – релігійного та
політичного, також розгляд відбувається відверто з позиції
держави, тобто вона виступає інститутом відносно, якого
релігійні організації класифікуються та визначається їх місце у
самій державі. Такий підхід унеможливлює розгляд релігійної
організації як необов’язково “корисного” чи “шкідливого” для
держави та суспільства, як рівноправного партнера держави у
справі “служіння людям”.
Законодавець встановлює, а юрист визначає законні
підстави соціального функціонування релігійної організації у
державі, а роль релігієзнавця полягає у тому, щоб системно
дослідити утворення, що виникає на перетині двох систем
здійснення соціальної дії. У такий спосіб виявляється
необхідним “винесення за дужки” політичної ідеології та змісту
релігійності
й,
відповідно,
уможливлюється
відносно
об’єктивний розгляд змістовного наповнення явища перетину
системи соціальної дії релігійної організації та держави, який
дає змогу розглядати та класифікувати моделі взаємовідносин
не залежно від культурної чи політичної специфіки регіону.
Варто зазначити, що, таким чином, інститути, відповідальні за
законодавчу базу, починаючи від резонерства, кола фахівців,
закінчуючи парламентарями, зможуть дійсно винести
результат з розгляду досвіду інших політичних, юридичних та
правових систем, долучити досвід не тільки країн
християнського культурного ареалу.
Побудова теоретичної структури для дослідження
залежить від конкретних історичних та регіональних
визначень, але має ґрунтуватися на єдиній методологічній
формулі.
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Ольга Иванчина
Брестский государственный университет имени А.С.
Пушкина
onivanchina@mail.ru
Современное религиоведение в вузах Республики
Беларусь
Религиоведение
как
предмет
философскокультурологического
и
социогуманитарного
цикла
ориентируется на рассмотрение религии как социокультурного
феномена.
Учебный
курс
основан
на
ситуации
мировоззренческой
толерантности,
что,
безусловно,
коррелирует с традиционной ментальностью и историей
нашего Отечества.
Способ и характер изложения курса «Религиоведение»
опирается на междисциплинарные подходы, используя
данные из гуманитаристики: культурология, история,
философия, семиотика, этика, эстетика, социология,
литературоведение и др. Преподавание курса ориентировано
на светский, но не атеистический характер образования в
Республике Беларусь, т.е. представляет собой реализацию
академического подхода в изучении проблем религии. Курс
«Религиоведение» учитывает вклад традиционных конфессий
в развитие духовной культуры нашей страны. Изучение
религии как социокультурного феномена, знакомство с
религиозными традициями, являющимися частью мирового
пространства культуры, предполагает становление подлинной
духовности, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Религиоведческая проблематика гармонично вписана в
систему общегуманитарной подготовки студентов высших
учебных
заведений
любого
профиля,
способствует
повышению
общекультурного
уровня,
формированию
ценностных
ориентаций,
развитию
самостоятельного
творческого мышления. Преподнесение студентам различных
факультетов религиоведческой проблематики должно быть
сделано с учетом специфики факультета и основной
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специальности, которую избрали студенты, а также их
индивидуальных интересов и запросов. В различных темах
лекционного курса необходимо уделить определённое
внимание
(под
религиоведческим
углом
зрения)
рассмотрению в какой-то степени знакомых студентам
сакральных текстов, каким-либо образом связанных с их
специализацией.
Для эффективного усвоения учебного
материала целесообразно расставлять акценты на самых
важных моментах. Так, например, квинтэссенции из
следующих лекций выглядят следующим образом:
Тема: БУДДИЗМ.
ü Тип – нетеистическая, самая ранняя из мировых
религий.
ü Время возникновения – VI в. до н.э.
ü Родина – Индия.
ü Основатель – Сиддхартха Гаутама (Будда).
ü Священное Писание – Трипитака.
ü Основные направления – хинаяна и махаяна.
ü Смысл жизни – достижение нирваны.
ü Вероучение – 4 истины Будды: 1) жизнь есть страдание;
2) у страдания есть причины, т.е. страсти, желания,
привязанности; 3) страдание может быть прекращено; 4)
известен к этому путь через отказ от страстей и желаний, что
приведет к остановке движения дхарм, т.е. достижению
нирваны.
Тема:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И
СУЩНОСТЬ
ХРИСТИАНСТВА.
ü Тип – монотеистическая, теистическая, мировая
религия.
ü Время возникновения – I в. н.э.
ü Родина – Палестина.
ü Основатель – Иисус Христос (в христианстве –
Богочеловек, т.е. наличие божественной и человеческой
природы во Христе).
ü Священное Писание – Библия; Священное Предание –
Постановления VII Вселенский соборов, сочинения отцов
церкви, Символ веры.
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ü VII Вселенских соборов в IV–VIII вв. сформулировали
догматику (непреложные, вечные истины вероучения).
ü Основные направления – православие, католицизм,
протестантизм.
ü Христианский образ жизни – 1) исповедание веры в
искупительную жертву Христа; 2) беспрестанная молитва; 3)
пост; 4) милостыня и дела милосердия; 5) участие в
богослужениях и таинствах.
ü Символ веры – включает в себя догматы: 1) о
сотворении мира и человека Богом; 2) Боговоплощения
(непорочное зачатие Христа Девой Марией от Святого Духа);
3) искупления (Крестная Жертва Христа принесена для
спасения всех людей на Земле); 4) воскресения (Христос
воскрес на третий день после распятия); 5) вознесения
(Христос вознесся на небо на 40-й день после воскресения); 6)
сошествия Св. Духа (на 50-й день после воскресения Св. Дух
сошел на апостолов); 7) второго пришествия Христа (дата его
неизвестна); 8) существования ада и рая.
ü 1054 г. – раскол единого христианства на православие и
католицизм.
Тема: ИСЛАМ.
ü Тип – монотеистическая, теистическая и самая
молодая из мировых религий.
ü Время возникновения – VII в. н.э.
ü Родина – Саудовская Аравия (в первую очередь города
Медина и Мекка).
ü Основатель – пророк Мухамад (был не только
религиозным вождем, но и полководцем, распространяя
ислам огнём и мечом).
ü Священное Писание – Коран (состоит из 114 сур).
ü Священное Предание – Сунна.
ü Основные направления – сунниты (составляют около
90% от всех мусульман) и шииты. Всего в исламе около 200
направлений (хариджиты, ваххабиты, исмаилиты и др.), но
различий между ними гораздо меньше, чем среди
направлений христианства.
ü Исламский образ жизни (5 столпов ислама) – 1)
исповедание веры (в единственного Бога Аллаха и
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величайшего из пророков Мухаммеда); 2) молитва; 3) пост; 4)
милостыня; 5) хадж (паломничество в Мекку). Самый
страшный грех – ширк, т.е. многобожие.
ü Символ веры: «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед –
пророк его».
На указанных примерах можно выстраивать различные
схемы учебных тем. Систематизация и классификация
являются эффективными приёмами для усвоения знаний, для
повышения познавательной активности студентов.

Олег Кисельов
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,
МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців»
kisselyov@bigmir.net
Європейська релігійність: від соціологічної теорії до
феноменологічної інтерпретації
Глобальне посилення “релігійного фактору” у геополітиці та
“релігійне відродження” в окремих країнах супроводжуються,
принаймні у Європі, приватизацією релігії, віросповідною
індиферентністю людей, які, однак, все ще ідентифікують себе
із християнством. Соціологічні дослідження дають підстави
стверджувати, що у свідомості європейців відбувається
поступове стирання віросповідних тотожностей. “Протестанти
й католики, – пише французький дослідник П’єр Брешон, – все
менше розрізняють одні одних; саме спільна християнська
етика дедалі сильніше протиставляє і протестантів, і католиків
безрелігійним людям” [Цит. за: 1, 82-83]. Французький
релігієзнавець Ж.-П. Віллем називає таку ситуацію
“постекуменічною епохою”, тим самим корелюючи віросповідну
індиферентність у Європі із бурхливим розвитком екуменізму у
ХХ ст. При цьому, залишається поза увагою дослідника той
факт, що екуменізм і релігійний індиферентизм пов’язані із
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секуляризацією.
Проте існує інше ймовірне пояснення. Воно полягає у тому,
що носіями релігії є “служителі культу” – у випадку із
християнством – священство. М. Еліаде зазначав, що якщо
буддист буде вивчати християнство у європейському селі, то
знайде колосальну відмінність між релігійним життям селян та
поглядами сільського священика. Безперечно, відзначає
релігієзнавець, що буддист має судити про християнство,
носієм якого є священик, а не миряни: “лише одна людина з
усього села знає ритуал, вчення та містику християнства, тоді
як уся паства неосвічена у цьому відношенні і практикує
елементарний культ, який насичений забобонами (тобто
залишками ієрофаній, які знецінилися)…” [3, 22]. Отже, миряни
(або якщо брати архаїчні релігії – пересічні представники
племені) не є в повному сенсі носіями релігії – для того, щоб
бути адептом тієї чи іншої релігії не обов’язково знати усі її
теологічні тонкощі. Для християн необхідним є знання
Символу віри, котрий вимовляється при хрещенні – ініціації
прозеліта. Навіть серед студентів семінарій, котрі вивчають
богослов’я, ходить приказка: “Якщо говорити більше п’яти
хвилин про Трійцю, то можна впасти у єресь”.
Натомість служителі культу, як правило, не лише володіють
сакральним знанням, яке є фундаментом віроповчення
релігійної системи, але й прилученні до сакрального через
особливі ініціації. У католицизмі та православ’ї такою ініціацією
є таїнство священства, в якому “правильно обрана людина (у
єпископа, або пресвітера, або диякона) через архієрейське
рукопокладання отримує благодать Святого Духа для
священного служіння Церкві Хрестовій” [2, 58]. Ця особлива
ініціація – особливе прилучення до сакрального – стає
підставою для виконання особливих релігійних функцій
(наприклад, здійснення таїнств) та відвідування сакральних
місць (наприклад, бути присутнім за вівтарем), які для мирянпрофанів зазвичай є табу.
Пишучи про обряди переходу, ініціації, посвячення взагалі,
М. Еліаде справедливо відзначає, що їхнім наслідком є “зміна
онтологічного стану або суспільного статусу” [4, 115]. У
випадку з ініціацією у “касту служителів культу” присутні
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обидва моменти. Причому, особливий статус у соціумі
набувається разом із авторитетом не лише у питаннях
релігійних, але й, зі світської точки зору, нерелігійних:
соціально-політичних,
етично-моральних,
побутововиробничих тощо. Проте згідно з логікою румунського
релігієзнавця, світ, в якому живе homo religiosus, Космос, є
сакральним вже на тій підставі, що його створили боги. Тобто
завдяки акту творіння світу сакральне вже проявило себе [4,
27]. Інші важливі моменти в концепції М. Еліаде: 1) будь-що
може стати ієрофанією, тобто втілювати у собі сакральне; 2)
будь-яка річ (феномен, явище, процес) в історії людства
набувала статусу сакральної [Див: 3, 27-28]. Саме тому
служитель культу має авторитет не лише у здійсненні обрядів
чи церемоній, але й у інших важливих питаннях
життєдіяльності спільноти. Жерці, проводячи церемонії та
обряди, повторюючи священні дії богів, давніх предків,
легендарних героїв, освячують цей світ. З феноменологічної
точки зору освячення світу є головною функцією
священнослужителів.
Повертаючись до релігійності профанів–мирян, слід згадати
важливе зауваження М. Еліаде про те, що європейські селяни
є носіями дохристиянських звичаїв та вірувань – “їхня
релігійність не зводиться лише до історичних форм
християнства; вона зберігає певну космічну структуру, яка
повністю відсутня у досвіді християн-городян” [4, 103].
Християнство для мешканців індустріальних суспільств
втратило своє “космічне значення”, релігійний досвід у городян
є індивідуальним.
Проте релігійність, з феноменологічного погляду, є
реальним прилученням до сакрального, а не формальним
відвідуванням культових споруд чи регулюванням поведінки
релігійними приписами. “Служителями культу” у розвинутих
релігійних системах (таких як католицизм чи православ’я у
християнстві) із чіткою організаційною структурою, є не
харизматичні лідери, але - професіонали-чиновники. У
забюрократизованих релігійних системах священнослужителі
не обов’язково володіють релігійним досвідом, відчувають
“єднання з Богом”. Проте серед мирян може траплятися
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абсолютна протилежність таким священнослужителям: не
маючи достатньої обізнаності у релігійному віровченні та
культі, вони можуть володіти містичним досвідом.
Нерелігійних людей, тобто таких, котрі ніяким чином не
прилучені до сакрального та повністю позбавлені релігійної
поведінки, майже не існує. У повсякденному житті світської
людини існує багато “пережитків” та “табу”, що мають релігійне
коріння, однак не усвідомлюються такими, що мають
відношення до сакрального.
1. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття. –
К., 2006. 2. Слобідський Серафім, прот. Закон Божий. – К.,
2004. 3. Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. –
М., 1999. 4. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994.
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Релігійний фанатизм в російському старообрядстві
XVII-XVIII століть.
Явище релігійного фанатизму в сучасному світі не
втратило своєї актуальності. Про його трагічні наслідки всяк
час нагадують нам шпальти газет та екрани телевізорів.
Здебільшого фанатизм асоціюють з ісламом, в той час як
маловивченим
залишається
феномен
фанатизму
в
російському православ’ї, що здебільшого стосується періоду
XVII-XVIII століть.
Російський релігійний фанатизм тісно пов’заний зі спробами
патріарха Нікона при допомозі царя Олексія Михайловича
модернізувати, наблизити до грецького зразка церковний
устрій. Це спричинило велике невдоволення серед рядових
священнослужителів та народу. Зміни, що їх запровадив Нікон
були незначні і несуттєві при поверховому їх огляді, тому
причини
розкольницького руху слід шукати в глибинних
протиріччях,
котрі існували у прихованому вигляді у
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православній церкві, а реформи Нікона лише зробили їх
актуальними. Загалом розкол виявив протиріччя у сприйнятті
православної віри між різними прошарками суспільства.
Рух розкольників не був ідейно однорідним в кінці XVII
століття. Можна виділити декілька основних причин цього: 1)
відсутність священнослужителів для відправлення культу і два
різні варіанти вирішення цієї проблеми; 2) початково різне
ставлення до розколу як явища з боку деякої групи
православних, зокрема різні типи світогляду. Провідником
першої виступають безпопівці з вченням про антихриста,
близький кінець світу і втечею від нього. Ідейним
вдохновителем та прикладом на думку С.Зеньковського [3,
167-190], для безпопівців послужив старець Капітон, котрий
проповідував в 20-их рр. XVII ст. крайній аскетизм та був
засуджений за це. До другої відносяться попівці, невдоволення
яких
не поширювалося далі обрядових змін у службі.
Ставлення до церкви і держави у них було більш лояльне.
Витоки течії походять, згідно з С. Зеньківським, з руху
боголюбства - спроби вдосконалення православної церкви
підвищенням моральних устоїв у середовищі православних
священників, освітнього рівня духівництва. Можна відмітити
певну територіальну локалізацію прихильників безпопівської та
попівської течій старообрядства, зокрема важливу роль у
створенні безпопівства відіграли два старовірчі собори, які
пройшли у Новгороді в 1692-х і 1694-х рр. таємно від влади.
Вони заклали вельми жорсткі основи беспопівського напряму у
старообрядності.
Роль Новгорода в історії російського православ’я займає
чільне місце. Саме з Новгороду приходять перші князі,
Новгород має окремий статус. Монголо-татарська навала
знищує державність на Русі, але Новгород не втрачає
незалежності, це стосується не тільки владних відносин, але і
церковної діяльності [1, 132-148]. Саме в Новгороді в XIV-XV
століттях виникають єресі стригольників та жидовілих, котрі
заперечували необхідність духівництва і проповідували, що й
миряни можуть відправляти церковну службу. Вони відкидали
святі таїнства і ухвали вселенських соборів, догмат Святої
Трійці, божество Ісуса Христа, заперечували чернецтво, ікони
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та церковні обряди [2, 51-57]. Вигідне географічне
розташування міста дозволяло не тільки займатися торгівлею.
Новгород найбільше зазнавав впливу країн західної Європи.
Втрата незалежності у протистоянні з Москвою не вплинула
здебільшого
на
церковне
життя,
що
відрізнялося
демократичністю
навіть
в
часи
патріарха
Нікона.
На територіі новгородської єпархії виникають і перші центри
давньоправослав’я в Соловецькому монастирі та Виговській
пустині.
Більшість
лідерів
безпопівського
напрямку
старообрядства так чи інакше пов’язані з Великим
Новгородом, що дає змогу, підсумовуючи все сказане,
пов’язати стратегічне місцезнаходження, державний устрій,
довгий період незалежності з розвитком саме таких релігійних
уявлень які відобразилися в течії саме безпопівців.
У зв’язку з крайньою реакційністю та непримиренністю цієї
течії слід згадати релігійний фанатизм, котрим відрізнялися
безпопівці. До думки про самогубство заради “вічного
блаженства” старообрядники прийшли практично в перші роки
початку розколу (1667-1668 р.). Але лише через кілька років від
закликів вони перейшли до практичних дій, запаливши перші
гарі на Волзі і російській Півночі. Ідею самоспалення підхопив і
теоретично оформив талановитий і непримиренний лідер
розколу протопоп Авакум, якого по праву і можна вважати
головним ідеологом цих нелюдських актів. Самоспалення
наприкінці XVII сторіччя прийняли масштаб національного
нещастя в XVIII столітті [3, 120-132]. Держава первісно
намагалася викорінити розкол “м’якими
мірами”,
сподіваючись на його поступове виродження під тиском
законодавства, економічно впливаючи через введення
подвійного податку, умовляння духівництва. Але подібна
практика ні до чого не призвела. І лише, коли при Петрові III, а
потім і при Катерині II було відмінено подвійний подушний
податок, введений інститутом єдиновірства, то самоспалення
припинилися. Таким чином, розкольники усвідомлено з
натхненням, використовуючи методику терору, заснованого
на релігійному тероризмі, домоглися визнання “старої віри” і
зняття з них економічних санкцій [4, 231-250].

343

1. Андреев В.В. Раскол и его значение в народной Русской
истории. – М.: 1862. 2.Грекулов Е.Ф. Православная
инквизиция в России. – М.: 1964 . 3. Зеньковский С. Русское
старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века.
- М.: 1970. 4. Никольский Н.М. История русской церкви. - М.:
1983. 5. Панкратов А. Великий Новгород и великий раскол:
церковная трагедия ХVII века. http://www.portal-credo.ru
Вікторія Кришмарел
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців»
krishmarel@ukr.net

Аспект актуалізації міфу в сучасності
“Історія весь час додає нові значення символу, та вони не
руйнують його структури” [3, 73] – саме це й є вихідною
тезою, яка дозволяє нам зараз досліджувати наповненість
феноменів, які є одними з найбільш суперечливих та,
відповідно, й найбільш використовуваними – феноменів, що
забезпечують обуттєвлення людини – любов та смерть. Та
й досліджувати їх можливо або на суто теоретичному рівні
(для чого вже потрібні досить чіткі філософські побудови),
або ж на рівні функціонування символів – тобто на рівні
міфології в тому числі.
Саме через дослідження і переосмислення міфів можливо
відкрити внутрішні структури розумінь та прослідкувати їхні
впливи навіть у сьогоденні, в десакралізованому суспільстві,
де міф втратив свою безпосередню онтологічну функцію.
Проте “здається, що міф, як і символи, які він використовує,
завжди присутній у психічній діяльності” [3, 128], якщо ця
діяльність зачіпає всю сутність людини, якщо людина
розкривається і здійснює прорив у позачасовий світ (див. 3,
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125-128). А це можливим є лише при переході до Іншого (який
й забезпечує перехід до розкриття світу). Єдиною можливістю
такого прориву є любов – в будь-яких проявах – релігійних,
соціальних. Проте нас цікавить функціонування міфологічних
символів та структур в сучасному мирському світі – тобто без
безпосередніх апеляцій до позачасовості. Тому зупинимося на
розгляді любові у міжособистісному аспекті.
Любов виступає тією першозакладеною креативною
здатністю, яка актуалізується із розкриттям самості, і
наслідком є обуттєвлення нових онтологічних вимірів світу –
“людина... еротичну напруженість знає як найглибшу основу і
творіння, і творчості. Тому людина й гідна носити в собі
священне полум’я Ероса, що є сином Пороса та Пенії. Тому
ж досвід особистісної любові таїть в собі так нескінченно
багато откровень про таємницю світобудови” [1, 178-179].
Точніше, утворення нового світу, який є актуальним лише для
обмеженої сфери залучених, але при цьому впливає на всю
структуру, навіть якщо це не усвідомлюється.
Проте на це можна заперечити, що міф є лише вигадкою
свідомості, яка не має реального значення і впливу. Точніше
навіть в сучасному світі варто говорити про впливи
несвідомого, які й перетинаються з тими впливами, які
першопочатково покладалися на ініціаційне залучення до
світу через долучення до міфів – тобто як допомога при
переламних ситуаціях, які в архаїчних суспільствах були
суспільно зумовленими, адже особистісного як такого не
існувало. “Зміст і структура несвідомого – це наслідок дуже
давніх екзистенційних ситуацій, особливо ситуацій критичних,
і саме тому несвідоме має релігійну структуру” [3, 112]. Лише
в міфі з'являються певні смисли (в даному випадку –
актуалізація Іншого, а завдяки цьому – й Я), які і виступають
обумовлюючими розкриття дійсності елементами – “міф
розглядається як сакральна розповідь, і, відповідно, як подія,
що дійсно відбулася, тому що вона завжди має відношення
до певних реальностей” [4, 34]. І в цьому випадку вже не має
значення, до якої культури чи часу належить безпосередній
носій. Всі відмінності і обмеження, які накладаються
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суспільством, втрачають свою здатність у сфері творення
нового виміру. А сам цей вимір актуалізується, якщо є ті, хто
сприймають міф як сакральність. Тобто якщо буде носій, який
вибудовуватиме хоч якісь моменти свого світосприйняття,
базуючись на реальності станів, зумовлених любов’ю (в суто
особистісному вимірі), то ми бачимо втілений в актуалізованій
буттєвості онтологічний вимір, поява якого була зумовлена
функціонуванням “міфу лише двох”. “Головні ознаки
міфологічної поведінки – модель-взірець, повторення, вихід з
мирського життя і злиття з первісним часом” [3, 132] –
практично повністю виконуються за вищезазначеної ситуації:
моделлю
виступають
історико-культурно
зумовлені
загальнодоступні схеми, долучення до яких відбувається
через казки, фільми, саму систему виховання; повторення –
це вже прагнення закріплення, відновлення результату, це
вже ті ритуали, які мають суто особистісне, проте через
незагальнозначущість не менш важливе місце для життя
конкретної людини, до того ж забезпечуючи їй онтологічну
безпеку – повернення у час приємний та відновлюваний;
вихід з мирського життя досягається через розрив самості та
прорив до Іншого; злиття ж з первісним часом, або ж
позачасовість – це також цілком реальний вимір зазначеної
ситуації, за якої „любов тому має не лише земний, але й
вічний смисл як пошук людством самого себе, як подолання
безглуздості життя перед обличчям невідворотності смерті”
[2, c. 235].
Тобто міф, створений між двома, обумовлює саму
можливість існування світу, в якому вони здатні розкритися,
надаючи певні “моделі для наслідування “ (див. 4, 36), які є
контекстуальними лише для двох носіїв (яскравим прикладом
є так звані “сімейні традиції”, які існують в межах лише одного
покоління, але протягом всього періоду співжиття є
обов”язковими для виконання, адже кожного разу, коли
відбувається їхня актуалізація (певне повторення дій, які
асоціюються з якоюсь значною подією з минулого),
відбувається й оновлення самої онтологічної буттєвості,
тобто виникає певний сакральний час, який і зумовлює
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можливість виокремлення з хаосу певних, лише причетних до
його структури моментів).
Іншими словами, виникає певна, скажімо так, "вічність
лише для двох представників однієї міфологічної онтології
актуалізованої любові".
1. Булгаков C. Софиология смерти// Тихие думы. – М.: издво «Республика», 1996. – С. 273-306, 465-466. 2. Давыдов.
Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы
нравственной философии. – М.: Молодая гвардия, 1982. –
287 с. 3. Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і
містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство і
культурні уподобання/ Пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, В.
Сахно. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. –
591 с. 4. Элиаде М. Аспекты мифа/ Пер. с франц. – М.:
Академический проект, 2001. – 240 с. – 2-е изд., испр. и доп.
– («Концепции»).
Катерина Кучмай
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ek@mail.univ.kiev.ua
Патристичні тексти Іоанна Златоуста у християнській
писемній культурі.
Протягом століть християнська писемність збагачувалася
текстами Священного Писання. Для поширення релігійних
вчень були необхідні нові твори, які й утворили так звані твори
другого порядку - Священний Переказ. Основними такими
текстами у християнській релігії є патристичні твори отців
Церкви.
Актуальність
дослідження
означеної
теми
зумовлюється необхідністю наукового узагальнення духовного
досвіду пам'яток християнської писемної культури. Метою у
дослідженні патристичних текстів як засобу наукової, духовної
та аналітичної орієнтації людини є розуміння релігійнофілософських аспектів. Патристика (від лат. - отець), одна з
богословських наук, предметом вивчення якої є творіння св.
отців Церкви та систематичне викладання християнського
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вчення, що в них міститься. З ряду “отців Церкви”
відокремлюються “вселенські вчителі”, котрі мають особливий
авторитет у Церкві. У Східній Церкві такими авторитетними
постатями вшановуються Василій Великий, Григорій Богослов,
Іоанн Златоуст та Афанасій Александрійський, на Заході блаж. Ієронім, блаж. Августин, Амвросій Медіоланській та папа
Григорій Великий [6, 324-325]. Святоотецькі творіння стали
основою православного богослов’я. Надзвичайні в цьому
відношенні є твори св. Іоанна Златоуста.
Святий Іоанн Златоуст (347 - 407 pp.) - один з
найвидатніших отців Церкви, візантійський церковний діяч,
єпископ Константинопольський (з 398 p.), блискучий оратор. У
Візантії і на Русі був ідеалом проповідника [2, 508].
Літературна спадщина Іоанна Златоуста надзвичайно велика.
Тисячі грецьких манускриптів його творінь та численні уривки з
праць дійшли до нас. Найдавніші з них - латинською,
сирійською та армянською мовами. Екзегетична спадщина
Златоуста - це бесіди-тлумачення на книги Нового та Старого
Завітів, проголошених в останнє десятиріччя IV ст. у
малоазійській Антіохії. Всі зібрання Златоуста можна розділити
на 3 групи: екзегетичні, догматичні, морально-аскетичні листи.
Кожна з екзегетичних бесід св. Іоанна за звичаєм складається
з двох частин: у перший він пояснює тексти, у другій - пропонує
моральні повчання. Значна частина його творінь існує у формі
гомілей. Гомілея (з грец.) - бесіда з багатьма та найдавніший
від християнської храмової проповіді [5, 424].
Значне місце у його проповідях та бесідах займають
тлумачення на Святе Писання. Зі старозавітних гомілей
вважаються найдавнішими бесіди на книгу Буття. Бесіди на
вибрані Псалми - визнані найкращими з старозавітних
коментарів Златоуста, у грецькому оригіналі збереглося
гомілей на книгу пророка Ісаї. Коментарі на деякі глави книг
Царств представлені у 5 бесідах про Анну та 3 бесіди про
Давида і Саула. Головне місце у новозавітних гомілеях
займають 90 бесід на Євангеліє від Матвія. 88 гомілей на
Євангеліє від Іоанна значно менші за об’ємом, ніж бесіди від
Матвія та й проголошені вони були пізніше [1, 122-123]. Бесіди
на книгу Діяння Апостолів дійшли до нас у 55 проповідях.
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Значення тлумачень Златоуста на книгу Діянь можна побачити
з того, що до X ст. ці роз’яснення були єдиними й самими
авторитетними. Загально визнані видатними патристичними
коментарями 32 гомілеї на Послання до Римлян, яке є одним з
кращих творів самого Златоуста. Головною діяльністю св.
Іоанна Златоуста є його пастирство та проповідництво. У
повчаннях Златоуст не забуває головної мети кожної своєї
проповіді і бесіди, побудованих на такій позитивній основі, навчити людей не тільки істинної віри, а й істинному життю по
вірі [3, 4]. Жодна з праць Златоуста не є такою відомою, як
трактат “Про Священство” - одне з найкращих творів
святоотецької літератури. До творінь Златоуста також
відносяться й листи, їх було написано близько 236 [1, 143].
Творіння святих отців з прийняттям християнства на Русі
було головним предметом читання наших предків. Початок
слов'янських перекладів відноситься до найдавнішого періоду
слов’янської писемності. Із всіх святоотецьких творінь жодне
не було настільки улюбленим й розповсюдженим у
християнський писемності, як творіння св. Іоанна Златоуста.
Але вони ще ніколи не з'являлися у систематичному або
повному зібранні. Найбільш повне зібрання творінь св. Отця
(бесід на послання св. ап. Павла) у перекладі на
церковнослов'янську мову було зроблено у XVII ст. у друкарні
Києва-Печерської лаври, де у 1623 р. виданні “Бесіди св.
Іоанна Златоуста на 14 послань св. ап. Павла”, що є солідним
фоліантом, маючи 34 сторінки й 3202 стовпця та “Бесіди на
діяння” (1624 р.) [4, 115]. У виданні знаходимо виразні сліди
передового мистецтва епохи Відродження. Тлумачення
Златоустом Старого та Нового Завітів представлені у
Ізборнику Святослава 1073 p., який є цінною пам’яткою не
тільки давньоруської, але й всієї слов’янської писемності.
Оригінал Ізборника Святослава 1073р., який слугував
матеріалом для факсимільного видання 1983р., зберігається у
Історичному музеї Москви.
Дослідження патристичних творів Іоанна Златоуста
дозволяє зробити певні узагальнення щодо його впливу на
релігійне вчення, християнську віраповчальну писемність,
духовну культуру. Творіння св. Іоанна Златоуста є найкращим
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орієнтиром
у
справі
християнського
морального
удосконалення кожної людини й всього суспільства.
1. Казенина-Пристанскова Е. Т. Золотые уста. Жизнь и
труды И. Златоуста - Ровно: Живое слово, 2003.- 224 с. 2.
Популярный энциклопедический словарь . - М.: БРЭ, 2001. 1583 с. 3. Руснак С. Н. Пастырская и проповедническая
деятельность
св.
И.
Златоуста
на
константинопольськой кафедре. - Загорск: Троице-Сергиева
лавра, 2004. - 222 с. 4. Титов Ф.И. Типография Киево Печерской лавры. - К., Тип. Киево – Печерской лавры, 1916. 506 с. 5. Христианство: Энциклопедический словарь: Т. 1. М.: БРЭ, 1993. - 863 с. 6. Христианство: Энциклопедический
словарь: Т. 2. - М.: БРЭ, 1995. - 671 с.
Анна Мартысевич
Белорусский государственный университет
Martysevich@mail.ru
Религия и миф: демифологизация религии в теологии
протестантизма ХХ – ХХI вв.
Соотношение мифа и религии становится предметом
специального
изучения
представителями
теологии
протестантизма ХХ – ХХI вв. В то время, как некоторые
исследователи религии, например, румынский ученый
М.Элиаде, стоят на позиции неустранимости мифа из
подлинной
человеческой
духовности,
в
теологии
протестантизма возникает идея демифологизации Ветхого и
Нового Заветов, изначально предложенная Р.Бультманом
(доклад 1941 г. «Новый Завет и мифология»). Тем не менее,
следует отметить, что демифологизация нацелена не на
устранение некоторых элементов Старого и Нового Заветов,
но на их перевод с образного языка на язык современности. В
качестве таких элементов Р.Бультман указывает две группы:
во-первых, элементы, отражающие позднеиудейскую и
эллинистически-гностическую картину мира; во-вторых – все
то, что в христианской сотеорологии отвечает такой картине
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мира.
Миф
понимается
здесь
как
представления
божественного в качестве посюстороннего.
Другой представитель теологии протестантизма К.Барт
выступает против проекта демифологизации: «Не является ли
их (элементов – А.М.) трансфомация … причиной того, что
узнать их становится … чрезвычайно трудно…». Согласно
К.Барту, миф следует понимать как изображение должных или
существующих отношений внутри общества, облеченное в
форму свехчеловеческого [0, 684], поэтому понятие мифа не
применимо к священным текстам. К.Барт полагает, что
Р.Бультману следовало бы именовать свои интенции как
критику супранатурализма. К.Барт отвергает Бультмановское
монологическое, субъект-объектное отношение к тексту:
«Возможно ли вообще понять какой-либо текст …, если мы
вместо того, чтобы дождаться самораскрытия текста и
терпеливо следовать за ним, заранее примемся определять
масштабы его понятности или непонятности?». Само же
Бультмановское разделение Нового Завета на вечноистинное
содержание и мифологическую форму, которую следует
устранить,
К.Барт считает исчезновением керигмы как
таковой, т.к. в данном случае мы руководствуемся неким уже
имеющимся знанием того, что же должна сказать весть, в то
время как необходимо занять максимально открытую позицию
по отношению к тексту, позволить тексту говорить [0, 699].
Последователь К.Барта, представитель диалектической
теологии П.Тиллих полагает, что христианство всегда имело в
себе не только религиозные, но и антирелигиозные
тенденции, состоящие в подавлении мифа и культа. «Библия
“борется” за Бога без религии» [0, 62]. Указывается, что в
Ветхом Завете «Бог Израиля был “демифологизирован” в Бога
Вселенной» [0, 63], а в ранних редакциях Нового Завета
множество сюжетов, где Иисус Христос преступает законы и
ритуалы, чтобы научить людей любви. Тенденция в отрицании
религией себя как религии заключается не в отвержении
религиозной традиции ради некоторой универсальной идеи, а
в необходимости погрузиться в глубь религии, к той
внутренней точке, где религия утрачивает свое значение как
конкретная
религия,
выходит
за
пределы
своей
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партикулярности. П.Тиллих рассматривает религию в
расширительном понимании этого слова, включая и
домифологическую
стадию
(шаманизм),
и
постмифологическую стадию (дзэн-буддизм), и светские
квазирелигии (фашизм, коммунизм) [0]. Можно сделать вывод,
что мифологичность П.Тиллих связывает с антропоморфными
представлениями Бога, партикуляризмом религии, ритуалами
и преобладанием, говоря словами Н.Бердяева, законничества
над этикой творчества [0].
В «новой» теологии протестантизма (Т.Альтицер [0],
М.Майерс [0], Р.Шарлеманн [0]), коррелирующей с проектом
деконструкции Ж.Деррида, также присутствуют интенции
демифологизации религии. Так, Т.Альтицер отождествляет
деконструкцию в теологии с демифологизацией последней. С
точки зрения Р.Шарлеманна, лишь исчезновение Бога
традиции может привести к проявлению подлинной
божественности. Современная теология критикуется им за то,
что вместо стремления понять бытие, теологи дискуссируют
относительно концепции бытия, бытие «обсуждается не как …
наша собственная возможность, но как концепция, взгляд,
позиция, уже данная в традиции, которой мы принадлежим»
[0, 88]. Своеобразным принципом «новой» теологии выступает
идея того, что Бог может присутствовать лишь в форме своего
отсутствия. М.Майерс критикует предшествующую теологию
за
переинтерпретацию
символов,
исходя
из
инструментального действия, в результате чего Бог
становится «не партнером, диалог с которым собирает землю,
и небо, и смертных, но … субъектом, манипулирующим
миром, и которым самим можно манипулировать – фетишем»
[0, 120]. Таким образом, «новая» теология пытается
преодолеть как субъект-объектные (Бог как фетиш), так и
субъект-субъектные (Бог как Сверхличность) трактовки
сакрального, и, в целом, идею трансцендентности Бога. Бог
имманентен миру и наоборот. Имманентность понимается не
в натуралистическом значении этого слова, но как
трансгрессия: Бог и мир (под миром понимается
универсальная человечность, человеческая история и т.д.)
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находятся в отношениях взаимопроникновения и внутреннего
диалога.
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Ірина Моссоковська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сприйняття «міфічного часу» у староіндійській традиції
(за роботами М. Еліаде)
Аналіз індійської міфологічної традиції дає можливість
визначити, що ця
традиція не дуже відрізняється від
класичного розуміння міфу, а саме - вона також розповідає про
космогонічну традицію створення світу. Адже, саме у міфі
розкривається сутність часу, його позаісторична важливість як
сакрального моменту. Індійські міфи, як й архаїчні, привносять
ідею знищення індивідуального, профанного часу і воскресіння
Часу міфічного. Більшість індійських міфів свідчить про
примарність і безглуздість нашого повсякденного життя з його
постійними потребами та бажаннями. Індійські міфи
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відкривають пересічній людині ідею утримання, відходу від
повсякденного буття і найголовніше – ідею переселення душ і
нескінченності перероджень, тобто, уявлення про циклічний і
нескінченний час, що відповідає загальноіндійському вченню
про космічні цикли. М.Еліаде зазначає, що думка про
періодичне створення і знищення Всесвіту зустрічається ще у
Атхарваведі і відповідає вічному поверненню
архаїчних
суспільств. [1,165 ].
Однак індійська традиція розробила своє вчення про
космічні цикли в якому існує велика кількість створень і
знищень Всесвіту. Найменшою мірою циклу є „юга”, “вік”.
Кожна „юга” починається “сходом” і закінчується “заходом”, які
й складають “віки”. Повний цикл, або махаюга, складається з
чотирьох “віків” різної тривалості. У індійській традиції число
чотири символізує цілісність, повноту, довершеність. Ось чому
«крітаюга» – досконалий вік, що складається з чотирьох віків є
істинним, справжнім, Золотим віком. В ньому виконуються всі
моральні закони і всезагальний закон дхарми (доктрина,
вчення, закон). Кожна людина, що живе у цьому віці, є проявом
архетипічного, досконалого. Якщо звернутися до архаїчної
традиції, то цей час відповідає райській добі. Наступною
добою є вік занепаду – «третаюга». Вона складає тільки три
чверті «дхарми». Цей вік приносить людині страждання, біль,
смерть, соціальну нерівність. Це нагадує архаїчний міф про
“деградуючі віки”, в якому віддаленість від сакрального
моменту несе моральне виродження і недосконалість. Кожний
новий вік, за староіндійською традицією, віддаляє людину від
досконалості, вводить у життєву оману. Кожна наступна «юга»
утримує в собі все менше «дхарми», а отже, все далі
віддаляється від закону. Після повного занепаду знов
відбувається творення і новий занепад. Все це відбувається
нескінченну кількість разів. Повний занепад означає
повернення до Хаосу, до неоформленої субстанції і початку
створення всього знову. Все це відповідає уявленням
архаїчної людини про те, що при накопиченні нестерпної
кількості гріхів можна повернутися до Хаосу і створити все
знов.
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Таке циклічне розуміння світу індійською людиною
відповідає розумінню суто архаїчному, а отже, й призводить
до таких самих наслідків, а саме: до “метафізичного
знецінення людського життя як історії, яка за мірою власного
розвитку призводить до розмивання всіх форм, виснажуючи їх
онтологічну субстанцію” [1, 167]. У перспективі міфу про «вічне
повернення» будь-яке існування є ілюзорним, нереальним,
мінливим. Вся історія з її імперіями, династіями, революціями
уявляється як ефемерна, неіснуюча примара відчуттів і в
перспективі вічного повернення сходить нанівець. У масштабі
космічних ритмів історичний світ є тільки миттю. В свою чергу
буддисти і йоги не роблять своїх висновків з традиції Вічного
повернення і звертаються до пошуку Абсолютної Реальності.
Буддисти дотримуються тієї позиції, яка співпадає з
християнською традицією, в якій душа є безсмертною, але ця
безсмертна душа відшукується в тілі людини або тварини, а не
в раю чи пеклі. Буддизм припускає існування раю або пекла,
але при цьому наголошує на тому, що людина знаходиться
там тимчасово. Але в останньому раю буддистів – нірвані,
душа втрачає власну індивідуальність і «зникає» у Великій
душі світу, час, у такий спосіб, як час індивідуальний,
припиняється.
В
цілому,
буддистська
традиція
сприйняла
загальноіндійську традицію циклічності часу. Але, на відміну
від архаїчної традиції, буддисти відхиляють реактуалізацію
Хаосу, яку вони не вважають справжнім рішенням проблеми.
Взагалі, у буддизмі достатньо рано формується поняття
“всезагальної традиції” - карми, яка пояснює події, страждання
та потребує переселення душ. У світлі закону карми
страждання набувають не тільки змісту, але й позитивної
цінності. Страждання - завжди є невідворотними та
заробленими людиною в результаті помилок, або злодіянь, що
були здійснені у минулих життях. Але ці страждання є і
бажаними, тому що, в такий спосіб, людина бодай частково
може спокутувати свій кармічний “борг”, що тяжіє над нею і
формує цикл її подальших життів. Згідно з індійською
традицією, кожна людина з`являється на світ вже з боргом,
але може робити і нові. Тільки розумна людина може
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безболісно переносити страждання, що випали на її долю.
Вона розуміє, що є частиною якогось кармічного “рівняння”,
яке залишилося не вирішеним з її минулого життя. Таким
чином, староіндійська філософія достатньо рано почала
шукати і знаходити засоби, за допомогою яких людина може
звільнитися з-під влади цього нескінченного причиннонаслідкового ланцюга, що підпорядковується закону карми.
Але, такі засоби ні в якому разі не применшують зміст
страждань, а тільки посилюють їх значення. Карма, як закон
всезагальної причинності, що пояснювала історичний досвід і
була джерелом втіхи для передбуддійської свідомості, сама
згодом постає символом “підпорядкованості” людини. Саме
тому вся індійська метафізична і релігійна практика прагне до
знищення карми.
Підсумовуючи розуміння часу в староіндійській традиції,
необхідно зазначити, що вона, як й архаїчна, знецінює час
історичний і сприймає його тільки як накопичення людської
гріховності й ув`язнення людської волі. Метою всієї індійської
традиції є звільнення від страждань і наближення до
сакрального. Але слід підкреслити, що буддизм і йога не
займається самими початками, тому що вважають будь-якоїякі пошуки першопричини марними і просто намагаються
нейтралізувати ті наслідки, що були викликані ними. Метою
Будди є розрив послідовності переселення, що спричинена
кармою. А один із способів досягнення цього лежить у
поверненні, завдяки пам`яті, через минулі життя до моменту
початку існування Космосу. Людині необхідно пригадати
“об`єктивні” знання, тобто знання про першопочатки, які не
“забруднені” історичним досвідом. Методом йоги є аскеза і
медитація, тобто прилучення свого тіла до космічних ритмів і
звільнення своєї волі. Але методика повернення індійської
традиції не була забута і знецінена, а отримала «друге життя»
в працях доктора З.Фройда, була переоцінена з точки зору
психоаналізу, активно використовується в психіатричній
практиці й дотепер.
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Неоднорідність світу як фактор довіри до церкви
Загальновідомим фактом є твердження, що серед інших
суспільних інститутів церква характеризується найбільшим
рівнем довіри. Дана доповідь ставить собі за мету розкрити
один з основних аспектів виникнення довіри до церкви як
суспільного інституту.
Шукати коріння цього явища потрібно у поділі релігійною
людиною життєвою простору на священний та профанний.
При чому, священне є завжди більш реальним, ніж
профанним, яке є дочасним, минучим та ілюзорним.
Священне і мирське – це два способи буття людини у світі,
дві екзистенційні ситуації, які людина розвиває впродовж усієї
історії [1, 10]. Людина неминуче закинена у цей тимчасовий
ворожий світ, в якому почуває себе цілком беззахисною. Щоб
заховатися від цьогосвітньої несправедливості християнин іде
в Церкву, храм Божий. Як стверджує М.Еліаде, для віруючої
людини церква належить не вулиці, на якій вона стоїть, а
іншому простору. Двері, що ведуть до церкви, є виходом у
неперервність. Поріг, що розділяє ці два простори, вказує
одночасно і на відстань між двома способами буття, світським
і релігійним. Він є також і межею, кордоном, що відокремлює і
протиставляє ці обидва світи, і парадоксальним місцем, де
вони зустрічаються, де можна перейти зі світу мирського у світ
священний [1, 14]. Саме цього постійно прагне людина –
перейти із буденного у священне. Проте неминуче знову
повертається до мирського.
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Храм - це копія космічної Гори і, отже, за самою своєю
природою є зв’язком між Землею і Небом [1, 22]. Оскільки
перебуваючи у храмі людина переживає зв’язок з Богом, то
все, що відбувається під час служби (відправи, меси) набуває
сакрального, надприродного, трансцендентного
значення.
Навіть, якщо ми сьогодні часто говоримо про релігійність як
приналежність до культури, а не як про особисту віру, то вище
викладене залишається актуальним. Як зазначав із численних
спостережень М.Еліаде, світське буття ніколи не зустрічається
у чистому вигляді. Незалежно від того, наскільки людина, яка
обрала світське життя, хотіла б десакралізувати світ, їй не
вдається повністю позбутися релігійного впливу. Навіть
найбільш десакралізоване буття ще зберігає сліди релігійної
оцінки Всесвіту [1, 13]. Людина вірить усьому, що відбувається
у храмі. Згідно психологічних досліджень, цьому сприяє сама
атмосфера будівлі: церковний спів та надмір золотого кольору,
який викликає відчуття щастя, піднесення, святості. Блакитні
відтінки заспокоюють нервову систему, виявляють гармонію,
налаштовують на довіру [2, 34-36]. Перебуваючи у храмі
людина вірить, що чує правду.
Наша культура і політика сформувались у великій мірі під
впливом християнської релігійної традиції. Навіть якщо
людина не належить ні до однієї з конфесій, то система її
мислення, мова і загальні уявлення мають на собі відбиток
релігії, хоча її вплив не обов’язково є очевидним [1, 8].
Священнослужитель
постає
тим,
хто
найближче
знаходиться до сакрального. Відповідно, його слова
викликають довіру. Якщо він висловлює твердження, з яким
людина не згодна, то проти цього протестує лише розум,
підсвідомість сприймає за правду, оскільки усі попередні рази
людина вірила тому, що чула. Необов’язково, щоб священик
говорив у церкві. Навіть якщо людина чує його в якомусь
іншому місці, то завдяки асоціаціям та підсвідомості, слухаючи
священика, вона подумки переноситься у храм, священний
простір, у якому все, що оточує є справжнім, слова, які
звучать, є істинними.
М.Еліаде у своїй праці «Священне і мирське» прекрасно
показує, яку важливу роль у житті людини ще з часів первісних
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вірувань відіграє священний простір, уособленням якого є
храм; якої глибокої довіри сповнена людина до усього, що
відбувається там, адже це вже інший трансцендентний
простір. Безперечно, ми не можемо сьогодні говорити про
реальну наявність у сучасному світі усіх тих ознак, які описував
дослідник. Проте більшість з них, все ж таки, притаманні
сучасній людині, принаймні підсвідомо, що детермінує її
сприйняття світу, а також мотивує її поведінку в кожній
конкретній ситуації людського життя.
Довіра до церкви як до суспільного інституту склалася
історично. Впродовж усієї історії держава та політична еліта
намагалися використати авторитет церкви. Чому протягом
віків довіра до священнослужителів залишається? Підсвідома
асоціація храму із священним місцем, що наділене
справжньою реальністю, є одним із факторів формування цієї
довіри. М.Еліаде прекрасно ілюструє, що ще в часи первісних
вірувань сформувався поділ простору, світу на священний та
мирський. Хоча людина значно відійшла від примітивізму, цей
поділ, принаймні підсвідомо, залишився. Отже, вище
викладене дає підстави вести мову про поділ простору
релігійною людиною на священний та профанний як один із
об’єктивних факторів формування високої довіри до церкви як
суспільного інституту.
1. Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і
містерії; Мефістофель і андрогн; Окультизм і ворожбитство та
культурні уподобання / Пер. З нім., фр., анг. Г.Кьорян, В.Сахно.
– К.: Основи, 2001. – 591 с. 2. Коновалов А. В. Психология
политической рекламы. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. – 96 с.
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Проблема аргументації існування Бога
Проблема розрізнення релігійної та нерелігійної людинни,
проблема сакрального (Роже Каюа), доказів буття Бога та
багато інших постають актуальними як в минулому, так і в
сьогоденні. Зокрема, Мірча Еліаде у праці «Священное и
мирское» в більшій мірі намагається дослідити чи можуть два
образи буття у світі – священне і мирське – існувати
незалежно один від одного, й, головне, прояснити розуміння
того, хто ж є homo religious, якими є риси специфічного
способу існування його у світі, за яким його можна впізнати
незалежно від різноманіття історично-релігійних форм вияву –
вірою в існування абсолютної реальності – священного, що
необхідно проявляється в світі, роблячи сам світ реальним [1,
125-126].
Проявлення сакрального наявне як дещо незаперечне,
навіть духовно осліплені не можуть не побачити його [1, 132].
Сакральне виступає як те, що наділене Божественною
благодаттю, як певний знак надприродного, знак Божої
присутності. Еліаде наголошує, що після першого падіння
релігія опускається до рівня розірваної свідомості, а після
другого – впадає в прірву підсвідомого, де й «забувається»
тому велика кількість людей проголошують себе невіруючими,
хоча релігія і міфологія знаходяться у глибині підсвідомого.
Невіруюча людина втратила здатність свідомо жити в релігії –
розуміти і поділяти її [1, 132-133]. Існує багатовікова традиція
приведення аргументів на користь віри в те, що насправді Бог
існує.
На думку Суінберна, на користь існування Бога, не
можуть слугувати апріорні аргументи, але й немає потужних
апостеріорних дедуктивних доказів, є лише індуктивні
апостеріорні аргументи. Дійсно, більша половина традиційних
аргументів виходять із певних емпіричних явищ, точніше
очевидних загальних емпіричних явищ і потім стверджується,
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що Бог повинен існувати: космологічний, телеологічний,
аргумент, що апелює до свідомості - онтологічний, це ті що
опираються на очевидні явища, є ще й ті, що опираються на
аргументи, що виходять із чудес [2, 168-169]. Багато філософів
піддавали конструктивній критиці ці аргументи, в тому числі й
Рассел також показав недоліки аргументу першопричини,
природнього закону, телеологічного, морального аргументу та
аргументу викуплення несправедливості на користь існування
Бога [3]. У більшій мірі переконливими є індуктивні, що є
єдиним шляхом вийти за безпосередніх даних досвіду, Сіндуктивного аргументу – аргумент, що має істинні засновки,
що свідчать на його користь або підтверджують висновок –
роблять його більш вірогідним, чим він був без них, такі
аргументи посилюють один одного; П-індуктвний аргумент, що
має істинні посилання й робить висновок швидше вірним, чим
ні, аргументи цього виду надають гіпотезі ступінь вірогідності в
тій мірі, й якій вони слідують трьом критеріям: явища при
нормальному розвиткові подій мають бути несподіваними;
якщо гіпотеза вірна, явища набувать вірогідного характеру, й
стають очікуваними; гіпотеза має бути простою. Кожен із
індуктивних аргументів взятих окремо можна вважати Сіндуктивним аргументом й всі разом вони скадають Піндуктивний аргумент [2,169-170]. Існує дві схеми пояснення
явищ – наукове та особисте, перше стосується природніх
законів і попередніх положень справ, а особисте – людей та
цілей, найкраще пояснення має відповідати трьом критеріям, й
основа для віри в пояснення полягає в його простоті,
пояснення має дати право очікувати те, що ми бачимо. Про
повний індуктивний аргумент говорити не доводиться, тому
тільки в тому випадку можна говорити про граничне
пояснення, про завершення пошуків вірного пояснення, коли
приходимо до найпростішого відправного моменту, що
приводить нас до очікуваного явища.
1. Мирча Элиаде. Священное и мирское. – М.: Изд-во МГУ,
1994. 2. Ричард Суинберн. Аргументы в пользу существования
Бога // Проблемы христианской философии.-М.: «Прогресакадемия», 1994. 3. Рассел Бертран. Почему я не христианин.
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“Сакральне” як базове поняття у дослідженні
езотерики
Розпочинаючи наше дослідження, потрібно одразу
поставити одне запитання: чи можна здійснити раціональне
дослідження езотерики, яку дуже часто вважають глибоко
ірраціональною?
У дослідженні езотерики можна виділити дві крайнощі.
Перша крайність - це соціологізаторство та історицизм (цей
термін вживається в поперівському сенсі цього слова), а друга
крайність - це психологізм. Звичайно, є дослідники, які тяжіють
до першого або другого підходу у вирішенні проблем
езотерики, які не настільки категоричні, але все ж таки і в їхніх
твердженнях присутні оціночні судження.
Тому нам видається необхідним, досліджуючи езотерику,
зайняти нейтральну позицію. Це означає, що, перш за все,
потрібно відмовитися від "оціночних суджень" і спрямувати
свої зусилля на розкриття сутності даного явища. Отож
необхідно визначити езотерику як таку. Для цього нам
потрібно, перш за все, вказати на трансцендентальні причини,
на "умови можливості" (трансцендентальні умови) езотерики.
Виділення таких умов - це спроба виділити універсальну
структуру езотеричного досвіду.
Розгляд езотерики як такої ніяким чином не заперечує
унікальності конкретного переживання, але ми намагаємося
віднайти типове, яке присутнє в будь-якому езотеричному
досвіді.
Класична феноменологія не ставить запитання про
істинність реальності, на яку спрямована езотерика (вона
відмовляється від оціночного судження з цього приводу), а
приймає такий вид переживання, в якому переживається ця
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реальність, яку ми називаємо езотеричною реальністю. Отже,
перебуваючи у дискурсивному полі феноменології, ми можемо
ставити питання "як можлива езотерика?", незважаючи на те,
що феномени езотеричної реальності не дані нам (переважній
більшості людей) як іманентні феномени, тобто об’єкт нашого
переживання. Але якщо є таке переживання, об’єкти якого є
для нас недоступні, ми не можемо і не повинні відмовити в
дослідженні таких переживань.
Може бути дві крайніх оцінки того, чому феномени (об’єкти)
цієї реальності є недоступні: перша - тому, що вони не існують
у предметній матеріальній реальності, друга - тому, що нам
недоступний спосіб, в який відбувається пізнання цих
феноменів.
Якщо
класична
феноменологія
редукує
трансцендентного свідомості Бога, хоча з обмовкою у сфері
гносеології, то феноменологія релігії вказує на той факт, що,
описуючи феномен релігії та езотерики, не можна редукувати
одну інтенцію спрямованості на щось "Вище". Це "щось"
знаходиться у безпосередній єдності у свідомості з людиною,
яка називає себе релігійною. Тому можна стверджувати
існування генеральної інтенції, яка визначає сутність релігії та
езотерики. Це - ядро, навколо якого фундується релігія та
езотерика.
Яким терміном можна позначити цю реальність
досліджуючи езотерику? Заявленим вимогам відповідає
термін “сакральне” або “священне”. Цей термін максимально
“очищений” від будь-яких культурно-релігійних конотацій. Цей
термін вже чітко закріпився у “словнику” дослідників релігії, а в
такій дисципліні як феноменологія релігії він є ключовим.
Спробуємо розкрити це поняття.
Ключовим термін “сакральне” (“священне”) стає після
виходу у світ праці Р. Отто “Священне”. Він наголошує на
тому, що тлумачити “священне” у морально-етичних термінах
не коректно, вказує на першопочаткове значення цього слова,
очищаючи його від різноманітних непритаманних йому
конотацій. Р. Отто розглядає термін “священне” в його
феноменологічному значенні.
М. Еліаде дає високу оцінку релігієзнавчому доробку Р.
Отто, натомість він пропонує своє розуміння терміну
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“сакральне”: “Навіть після 40 років дослідження Р. Отто не
втратили своєї цінності…ми обрали інший шлях: ми прагнули
показати феномен священного у всій його складності, а не
тільки в ірраціональному аспекті. Нас цікавить не
співвідношення раціональних та ірраціональних елементів у
релігії, а священне у всій його повноті. Отже, перше
визначення, яке можна було б дати священному, зводиться до
наступного: священне – це те, що протиставляється
мирському” [30, 16]. Між священним (сакральним) та мирським
(профанним) необов’язково передбачається контрадикторне
протиставлення. Це швидше зіставлення “вищого”і “нижчого” –
передбачається певна ієрархія. Ця дихотомія розуміється як
протиставлення, але за наявності динамічного зв’язку
священного і мирського (профанного) через маніфестацію
(прояв) священного в мирському у своїх ієрофаніях (модусах).
Видатний англійський релігієзнавець Р. Маретт вказує на два
головних модуси сакрального (хоча він надає перевагу терміну
“надприродне”). Він пише: “Я продовжу розгляд предмету який
мене цікавить під двома рубриками: Табу і Мана як, відповідно,
негативний і позитивний модуси надприродного” [31, 100].
Деякі дослідники критикували Р. Маретта за те, що він,
визначаючи сутність релігії, більше зосереджує свою увагу на
проявах. Хоча сам Р. Маретт про “табу-мана” говорить як про
модуси надприродного, яке є у нього еквівалентом поняття
“сакральне”, він не відмовляється від даного поняття, а лише
зміщує акценти дослідження, тим самим уточнюючи це
поняття. Визначний шведський релігієзнавець Н. Зедерблом
також втручається в дискусію про співвідношення поняття
“сакральне” і поняття “сила” (“табу-мана”): “...важливо
побачити, як співвідносяться характерні ознаки релігії з ідеєю
сили, більш того, наскільки вони складають її суть у повній
мірі. Тому що уявлення про силу вже містить якесь передчуття
чогось вищого ніж людина в світі, що навколо, а також страх і
вшанування цього чогось. Магія ж включає зловживання
силою” [12, 281] Сучасний феноменолог релігії О. Голець
підсумовує цю дискусію такою тезою: “Феноменологія релiгiї
намагалася знайти універсальне підґрунтя
релiгiйної
свiдомостi, вбачаючи його у “силi”, “сакральному”…” [3]. Тому
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можна сказати, що поняття (термін) “сакральне” виражає
сутність релігії, а відповідно і езотерики, а поняття “сила” загальний спосіб вияву сакрального. Слід сказати, що ми
приймаємо аргументи Н.Зедерблома про залежність “сили” від
того, що породжує цю “силу”, тобто про залежність “поняття
сили” від поняття “сакральне”. Дане понятійне розрізнення дає
необхідні критерії сутнісного розрізнення видів езотерики.
Виходячи з усього вище сказаного, можна дати сутнісне
феноменологічне визначення релігії та езотерики: езотерика
(релігія) є переживанням сакрального.
Ставлення до священного у кожному з видів езотерики є
неоднаковим, тобто містика сакральне визначає як мету, тоді
як магія орієнтована на використання сили сакрального. У
цілому езотерика орієнтує на священне, але, якщо для містики
і містицизму сакральне є метою, то для магії і окультизму
засобом. Отже, реальність з якою працює езотерика, і яку ми
позначили терміном “сакральне”, є також реальністю з якою
працюють і види езотерики - містика та магія. При цьому
необхідно відзначити той момент, що реальність езотерична
не вичерпується самим лише сакральним. Езотеричною
свідомістю можуть інтендуватися предмети, що є певними
проявами сакрального - ієрофаніями (термін М.Еліаде), що
набувають статусу святого або нечистого. Іншими словами,
суб’єкт того чи іншого вида езотерики може орієнтуватися у
своїх переживаннях (актах інтендування) як на сакральне у
його “чистому” виді, так і на святе, тобто сакральне, проявлене
в історії людства, яке постає, таким чином, культурноісторичним феноменом. Тому ми можемо розрізняти містику за
її спрямованістю на чисте сакральне і магію, орієнтовану на
ієрофанії сакрального з метою використання їх як джерел сили
(тому предмети інтендування свідомістю мага ми можемо
назвати кратофаніями) в межах езотерики.
Специфічність кожного з видів езотерики визначається
також, крім усього іншого, і відмінністю у розумінні
сакрального. Сакральне в кожному з видів отримує ціннісну
переоцінку.
У містиці, термін “сакральне” набуває інтерпретативної
специфіки - ми пропонуємо цю реальність (сакральне)
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позначати терміном “абсолют”. Цей термін схоплює сутнісну
ознаку містики, ця реальність постає для містики як самоціль.
Якщо в містиці сакральне (абсолют) має позитивне значення це те, на що спрямована містика), що є ціллю містики, то в
магії сакральне має негативне значення. Адже сакральне
цікавить магію, у кращому випадку, як джерело сили (астралу),
але в більшості магічних традицій питання про джерело сили
або взагалі не ставиться, або, якщо і ставиться, то не є
визначальним, тому що головне - як використати силу і який
результат буде після цього, а не звідки ця сила походить. Тому
феноменологічне розуміння терміну “сакральне” співпадає з
розумінням магічним. При чому, і у першому і другому значенні
вони розуміються негативно, з єдиною різницею: для
феноменології негативність цього терміну - це методологічна
відмова від оціночності, а в магії негативність пов’язана з тим,
що питання про походження сили не впливає на використання
сили (астралу) в магічній дії. Тому максимум, на який йде магія
у пізнанні “сакрального”, - це пізнання за аналогією (про це
йшлося вище). Останнє потрібно розуміти так: ми не
стверджуємо, що магія нічого не говорить про “сакральне”,
навпаки, в окультизмі, в якому здійснюється теоретичне
узагальнення магічної практики, іноді здійснюється опис вищої
реальності (сакрального), ця реальність навіть номінується Бог, Дух, Вища Свідомість тощо, але ми стверджуємо, що ця
реальність не відіграє провідного значення в магії.
Сакральне, яке є ключовим у релігії та містиці і є основним
для їх аналізу, в магії не відіграє такого значення, і побудова
дослідницької моделі для аналізу феномену магії навколо
цього поняття була б не продуктивною. Магія, як вже
зауважувалося, “працює” з силою і відповідь на запитання: “що
породжує цю силу?” не є основною. Тому, аналізуючи магію,
можна здійснити методологічне спрощення: силу розуміти як
еквівалент сакрального в магії.
Тобто здійснюючи аналіз містики та магії потрібно зважати
на специфіку розуміння (відношення).
1. Элиаде М. Священное и мирское.–Москва: Изд-во МГУ,
1994. С. 12-21. 2. Маретт Р. Формула табу-мана как минимум
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определения религии//Мистика религия наука.–Москва: Канон,
1998.–С.99–108.
3. Зёдерблом Н. Становление веры в Бога//Мистика
религия наука.–Москва: Канон, 1998.–С.262–314.
Богдан Шиленка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
feodot@gmail.com
Ісихазм Ніла Сорського
Головне у вченні преподобного Ніла - те, що все основне,
що містив у собі ісихазм, запропоновано преподобним Нілом
для практики “перетворення і виховання нової людини” [6, 22],
і, отже, було пропущено через власну практику.
Найхарактернішим, але не єдиним, підтвердженням цієї
думки є приведені преподобним Нілом описи “високого стану”,
зроблені Ісааком Сиріним і Симеоном Новим Богословом, у
контексті, в якому приведені ці слова, вони читаються як опис
власного досвіду преподобного Ніла:“Коли дією духовною
подвигнеться душа до божественного і через незбагненне
з'єднання уподібниться Божеству, і проясниться в своїх рухах
променем високого світла, і сподобиться розум відчуття
майбутнього блаженства, тоді забуває сама себе, все
тимчасово суще тут, і вже не має руху в чому-небудь
возжигаеться в ній радість, запалює в серці невимовна
солодкість, насищається цим і саме тіло, людина забуває не
тільки які-небудь пристрасті, але і саме життя своє, і думає, що
Царство Небесне ні в чому іншому полягає, як в цьому стані ...”
Бачу світло, якого не має у світі, і, сидячи в келії, бачу
всередині себе Творця світу, і розмовляю з Ним, і люблю
Його… і, з'єднавшись з Ним, перевершую небеса ...” [10].
Преподобний Ніл приводить опис “високого стану” щоб
показати мету і нагороду духовної роботи, якій він учить в
“Уставі”, щоб захопити цією метою подвижника на містичний
шлях.
У обидвох описах мова йде про бачення світла, світла
Фаворського, про перебування Творця усередині всієї людини,
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про з’єднання з Ним людини в єдності духу, душі і тіла, тобто
описується той реальний досвід, богословське обґрунтування
якому дав Григорій Палама: “Після втілення наші тіла стали
храмом Духу Святаго, що “жив в нас” (1 Кори. 6, 19); інакше
кажучи, саме тут, в нашому тілі, ми повинні шукати Духа, в
нашому тілі, освяченому Таїнством Хрещення і Причастя Тілу
Христову. Бог, таким чином, знаходиться усередині, і ніяк не
зовні нас; і світло Фавора ми також відкриваємо усередині
себе...” [4, 114].
Мовиться також про “непроречену радість” і “невимовну
солодкість”, про відчуття повноти, тобто саме про те, що є
ознаками зв’язку об’єктивного, вони реальні і відрізняються від
подібних суб’єктивних відчуттів, які пов’язані з відчуттям душі,
а не присутністю Бога. У об’єктивному баченні Бога людина
вважається єдиною нерушимою цінністю. Звідси заперечення
преподобного Ніла, як і всіх вчителів ісихазму, проти образних
видінь, які руйнують єдність людини, яку встановлює Ісус
Христос, даруючи їй безсмертя.
Про божественну благодать преподобний Ніл говорить, що
вона удостоює подвижника своїми відвідинами, входить у
вдячне серце, направляє на благі справи, приносить плоди,
дає “солодкість цих чудових видінь”, дарує “Божі відвідини”:
“якщо душа наша по благодаті Божій розчулюється і сльозить
без нашої напруги, сама собою, то це не є що інше, як
відвідини Богом людини...”.
Указуючи шляхи отримання благодаті преподобний Ніл
визнає необхідність добрих справ для подолання гріха,
виконання заповідей, але в повній відповідності з традицією
ісихазма, перевага віддається “трєзвлєнію” і розумній молитві:
“... бо вправи і праця чесноти багатоманітні, але по
відношенню до “трєзвлєнія” вони суть тільки частковості...”
Другим важливим моментом є місце Ісусової молитви в
ученні преподобного Ніла Сорського. Перш за все, він дає їй
високу загальну оцінку: “сердечна ж молитва є джерело
всякого добра” і “джерело чеснот”; “розумна молитва вище за
всі роботи і є розділ чеснот точно так, як любов Божа”.
Це - шлях боротьби за порятунок душі. Подвиг “внутрішньої
молитви” і постійного “трєзвлєнія серця”. Безперестанна
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молитва Ісусова тільки твердий фон, що оберігає свідомість
від суєти і порожнечі. Взагалі статутний молитовний подвиг
ченця є тільки “тілесна робота”, але ще не “духовна”. Вона
тільки супроводить, допомагає роботі внутрішній, духовній;
вона тільки “лист, але не плід”.
Роль Ісусової молитви має декілька аспектів: По-перше,
Ісусова молитва є засіб боротьби з помислами: “... замість
зброї ... закликай Господа Ісуса. І всі помисли, як би вогнем
обпалюючись Божим Ім’ям Панове Ісуса, невидимо відійдуть”;
По-друге, вона ж і мета усунення помислів: “Так весь час
потрібно звільняти себе від помислів..., щоб постійно безперешкодно зріти в глибину серця і взівати: “Господи,
Ісусові Хрісте, Синові Божий, помилуй мя ...”
По-третє, вона і спосіб постійного нагадування про Господа:
“Безмовність це - шукати Господа в серці, тобто розумом
тримати серце в молитві, і цим одним бути завжди занятим ”.
По-четверте, солодкість Ісусової молитви означає і тишу
розуму, і присутність Бога усередині: “Коли ... відчується
солодкість молитви, і коли молитва впливає на серце ... не
залишай її ... поки вона не залишить тебе, бо так вчинивши, ти
залишив би Бога усередині. ... Бог же є мир, чуждий всякого
збентеження і неспокою”.
Метод Ісусової молитви дається тільки як засіб серед інших
засобів для збирання уваги і вартування серця, що є умовою
молитви. Сама ж молитва дихання, як ми бачимо, невіддільна
від містики з’єднання з Богом.
Так, відповідно до богослів’я і практики ісихазму,
преподобний Ніл показує, що напружена містика, зосереджена
на єдиній реальності, реальності Ісуса, Втіленого Слова
Божого, дає нове життя во Христі у всій її повноті і, що її слід
шукати усередині себе самого.
1. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской
Церкви. М., 1903. 2. Карташев А.В. Очерки по истории русской
церкви. М., 1991. 3. Преподобный Нил Сорский. Устав о
скитской жизни. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1991. 4.
Свящ. Иоанн Мейендорф. Святой Григорий Палама и
православная мистика (перевод с французского), 1969. 5.
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Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., “Московский
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Миф о “Спасенном Спасителе” в контексте гностицизма
В
качестве
основного
метода
своего
феноменологического и герменевтического религиоведения
М. Элиаде использовал метод выделения из поля
религиозных явлений базовые модели, или паттерны; он,
согласно О.К. Михельсону, “предложил рассмотреть историю
религий как ряд взаимосвязанных иерофаний, разнообразных
проявлений Священного”. [3, 95]. Одним из паттернов (или
архетипов), выделенных Элиаде, был миф о “Спасенном
Спасителе” (лат. Salvator salvatus), встречающийся в
различных духовных учениях и фольклоре. Предметом нашего
исследования является гностический вариант данного мифа, а
также его трактовка.
Согласно М. Элиаде, этот миф можно выразить в формуле:
“Забвение, призыв, припоминание” (в “Аспектах мифа” он
выделяет отдельную группу мифов “об амнезии и анамнезе”).
Гностический вариант мифа о “Спасенном Спасителе” дошел
до нас в гностическом апокрифе “Деяния Иуды Фомы
апостола” (текст известен как “Деяния Фомы”). Современные
переводчики дали мифу название “Гимн Жемчужне”, в самих
Деяниях он озаглавлен как “Песнь апостола Иуды Фомы,
воспетая им в земле индийской”. Согласно ему, некий принц
прибыл в Египет с Востока на поиски “жемчужины одной, той,
которая в глубине моря охраняется змеем вздыхающим” [2].
Его берут в плен местные жители, кормят своей едой, он
забывает, “что сын царей я, и служил царю их, и я забыл ее,
жемчужину, из-за которой родители мои послали меня, и под
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бременем притеснений их уснул сном глибоким” [2]. Но на
родине принца узнали о произошедшем, и написали ему
послание: “Встань и поднимись от сна твоего и слова
послания нашего выслушай. Вспомни, что сын царей ты,
взгляни на рабство, которому ты служишь. Вспомни о
жемчужине, ради которой ты пришел в Єгипет” [2]. Письмо
прилетело “подобно орлу”, и “голосом его, и шелестом его я
был разбужен и восстал от сна мого” [2]. “Вспомнил
жемчужину, за которой в Египет я был послан. И начал
прельщать я его, змея страшного, вздыхающего. Усыпил я его
и убаюкал его, ибо имя отца моего над ним упомянул” [2]. “И
захватил ее, жемчужину, и повернулся, чтобы возвратиться в
дом отца моего. И одежду их, скверную и нечистую, я снял и
оставил ее в стране их. И я пошел прямым путем, чтобы
прийти к свету родины нашей, Востока” [2].
Х. Йонас в работе “Гностицизм” (1958) дает блестящее
толкование этому тексту: он утверждает, что субъект
(Спаситель) и объект (спасаемое) миссии меняются тут
местами. Миф повествует о падении души в материю: море и
Египет – гностические символы материального, темного мира,
в который погружены божественные души и призванный
спасти их Спаситель. Вода как символ материи встречается в
текстах гностических сект наассенов, ператов и мандеев. У
ператов также встречается утверждение, что “тело – это
маленький Єгипет” [1]. Падение Спасителя в материю – суть
необходимая
для
спасения
жертва,
творимая
для
освобождения Света, для победы над тьмой и материей
изнутри ее самой (что напоминает действия первочеловека в
манихейской космогонии, когда “смешение” материи и Света
обеспечивает конечную победу Бога). Спаситель вместо своей
божественной одежды надевает на себя “несчастье миров”
для того, чтобы истощить силы мира, это – часть механизма
спасения. Тут заметна аналогия с ритуалом инициации,
широко распространенном во многих мифологических
системах, когда герой позволяет чудовищу себя поглотить, а
потом побеждает его изнутри. Важным является также символ
Жемчужины – Йонас отождествляет ее с Духом (лат. pneuma),
имеющим божественное происхождение, но погруженном в
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тело – темницу (лат. soma – sema). Исследователь пишет: “Не
будет преувеличением сказать, что открытие этого
трансцендентного внутреннего принципа в человеке и высшая
забота о его судьбе являются центром гностической религии”
[1]. Открытие трансцендентного принципа – это обретение
знания
(лат.
gnosis),
имеющего
сотериологическую
(спасительную для души) природу. Сон (Hypnos) для греков –
брат Танатоса (Смерти), поэтому “пробуждение” здесь имеет
сотериологическое значение.
Миф, по мнению Йонаса, экзистенциален: исследователь
вообще
связывает экзистенциальное
и гностическое
мировоззрение, предавая последнее “экзистенциальному
прочтению”. Д. Фидлер утверждает, что толкование, данное Х.
Йонасом, буквально и поверхностно, что оно не учитывает
аллегоричности
языка
гностиков.
Исследователь
эллинистических религий и философии считает, что хотя
гностическая мифология действительно рисует мрачную
картину мира и человека в нем, это делается с умыслом.
Гностики объявляли свое учение тайным, эзотерическим,
мистическим, а само слово “мистик” (лат. mystikуs) означает
“тайна”, “таинство”. Фидлер же считает, что “допускать
буквальное прочтение эзотерических сочинений – все равно
что ставить лабораторные опыты по алхимическим книгам” [4,
181]. Согласно А. Ф. Лосеву, аллегоризация мифа характерна
для эллинистической философии в целом, и гностицизм не
является исключением. Гностические учителя искали во всех
известных им мифах, будь они христианскими или античными,
некое архетипическое единство. В притчах, мифах и символах
они “зашифровывали послание, предназначенное для тех, кто
имеет уши слышать” [4, 42]. По мнению Фидлера, функцией
гностической мифологии был переворот привычной картины
мира, пробуждение у людей чувства незавершенности этого
чувственного
мира,
осознание
существования
иных,
божественных реальностей и своего Духа как божественного
начала (такое тождество Духа и божества подобно тождеству
Атмана и Брахмана в упанишадах). Согласно гностицизму,
следствием падения в материю является невежество,
незнание (в традиции индийской философии – авидья),
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которое есть рабство, но оно преодолевается знанием (лат.
gnosis), которое является ключом к освобождению из
невежественной (основное ее свойство) материи.
Мотив, подобный этому, встречается также в “Чхандогьяупанишаде”, в средневековом индийском фольклоре (в
легенде о потере памяти Мишьендранатом, которую
описывает Элиаде в “Аспектах мифа”), в суфизме (у Омара
ас-Сухраварди [7] и Идрис Шаха и проч.). Согласно М. Элиаде,
здесь, как и в гностической традиции, “большая часть этих
образов: неведение, амнезия, плен, сон, опьянение, –
становятся… метафорами духовной смерти. Знание дает
подлинную жизнь, т.е. спасение и бессмертие” [6, 323]. Можно
сделать вывод, что миф о “Спасенном Спасителе” является
ключом
к
пониманию
гностического
мировоззрения,
реализовываясь также и в других духовных традициях.
1. Йонас Г. «Гностицизм» [Электронный ресурс]:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Jonas/index
.php
2. Деяния Иуды Фомы апостола. [Электронный
ресурс]: http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/acts_foma.shtml 3.
Михельсон О.К. Концепция небесного паттерна М. Элиаде и
его трактовка представлений о смерти и загробном мире.//
Образ рая: от мифа к утопии. Серия “Symposium”, выпуск 31.
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. - С.
95-99. 4. Фидлер Дэв. Иисус Христос – Солнце Бога. Античная
космология и раннехристианский символизм / Дэвид Фидлер;
Пер. с англ. А. Архиповой. – М.: ООО «Издательский дом
«София»», 2005. – 432 с .: ил. 5. Элиаде М. Аспекты мифа /
Пер. с франц. 3-е издание – М.:Академический Проект;
Парадигма, 2005. – 224 с. – («Технологии культуры»). 6.
Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 2. От
Гаутамы Будды до триумфа христианства. Перев. с фр. – М:.
Критерион, 2002. – 512 с. 7. Silviu Lupascu. To Be a Stranger:
Plato, Saadi, Ibn Bajja, Suhrawardi [WWW document]:
http://www.cloudsmagazine.com/13/Silviu_Lupascu_To_вe_a_Stra
nger.htm.
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Монастирі та собори України як уособлення
християнської писемної культури ХІ-ХІІст.
Християнство започаткувало нову епоху у духовному житті
українського народу. Його прийняття Руссю-Україною слід
розглядати як велику світоглядну революцію, завдяки якій
українці змогли залучитися до духовних процесів світової
цивілізації. Християнство принесло з собою на українські землі
слов’янську писемну культуру, що мало на той час величезне
значення.
Завдяки
писемності
з’явилася
можливість
накопичувати культурний досвід, знання, розвивати художнє
слово, зберігати для прийдешніх поколінь словесні витвори. З
прийняттям християнства починають будуватися церкви,
собори, монастирі. Центром писемної культури Київської Русі
ХІ-ХІІ ст. стає Київ.
У Києві в ХІ ст. чітко визначилися три головні центри
писемної культури: Софійський собор, Києво-Печерський та
Видубицький монастирі. У першій половині ХІ ст. головне місце
серед них посідав Софійський собор. Він збудований у 10171037 рр. як головний храм церковної ієрархії Київської Русі та
кафедральний собор митрополитів-греків. У 30-50 р. ХІ ст.
Софійський собор став головним осередком розвитку
ранньхристиянської писемності. У соборі був створений
скрипторій для переписування книжок, перекладацька школа
та бібліотека. Книги переписані в софійському скрипторії,
призначалися головним чином для новозбудованих храмів по
всій країні. Серед них, крім єпископських, - були численні
парафіяльні церкви, для яких тільки на один рік відправ, згідно
з Типіконом (Статутом), були необхідні щонайменше вісім
богослужбових книг: Євангеліє, Апостол-апракос, Служебник,
Требник, Псалтир, Тріодь цвітна, Тріодь пісна, Мінея загальна.
Для соборних храмів число книг зростало до 26 [2]. У стінах
Софійського собору виникли перші оригінальні твори
києворуської літератури: „Слово про закон та благодать”
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Іларіона.
У Синодальному рукописі, в якому збереглося
„Слово”, вміщено й інші твори Іларіона: молитву, Символ віри
та приписку автора. Поступово в Києві виникає історична
література. Перший найдавніший літописний звід складено в
1037-1039рр. теж у Софійському соборі [1].
У ХІІ ст. Печерський монастир став справжньою духовною
академією, у цей час стає відомою ціла плеяда видатних діячів
– літописців та письменників – вихованців Печерського
монастиря. Серед них виділяють дві постаті – літописець
Никон Великий та літописець і письменник славетний Нестор.
Никон Великий продовжив у Печерському монастирі
києворуське літописання. У 1072-1073 рр. він склав літописний
звід, в якому приділив багато уваги уточненню хронології,
літературній обробці тексту, залученню нових матеріалів та
джерел. Никон вніс до літопису відомості про Аскольда, Олега,
Ігоря та Святослава. Видатною особою, що творила в
Печерському монастирі, був чернець Нестор – літописець і
письменник. У 1113 р. він написав визначний історичний і
літературний твір києворуської історіографії – «Повість
минулих літ». Нею починаються майже всі літописні зводи, що
дійшли до нашого часу. У ХІІІ ст. в монастирі було написано
Києво-Печерський патерик. У Патерику багато різних
історичних відомостей ХІ-ХІІ ст. Печерський монастир, був
місцем, де в 70-80 рр. ХІ ст. велася велика робота щодо
редагування Євангелія, Апостола та Псалтиря. Така
величезна і відповідальна праця була під силу лише цілій
школі книжників.
На початку ХІІ ст., після смерті великого князя Святополка
Ізяславича,
києворуське
літописання
перенесене
з
Печерського до Видубицького монастиря. У 1116 р. Ігумен
Сильвестр піддав ретельному редагуванню “Повість минулих
літ”, висунувши на передній план діяльність Володимира
Мономаха. До Видубицького монастиря, що був „вотчим”,
тобто родовим, Мономаховичів, якоюсь мірою можна віднести і
твори Володимира Мономаха - „Повчання дітям”, назване
”граматицею”, написано в 1117 р. Твір, точніше його текст,
зберігся у Повісті минулих літ від 1096 р. за Лаврентіївським
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списком ХІV ст. У 1200 р. ігумен монастиря склав Київський
літопис, що дійшов до нашого часу в Іпатіївському літописному
зводі (1119-1200 рр.). Ігумен Мойсей відомий також як автор
„Похвального слова” Рюрикові Ростиславичу, проголошеного у
зв’язку з побудовою в 1199 р. підпірної стіни, що повинна була
захистити монастирську церкву святого Михаїла від весняних
повеней Дніпра, які загрожували храмові.
Розглянувши зародження раньохритиянської писемності
можна зробити висновок, що писемна культура в Київській Русі
була на досить високому рівні. Центрами творення
ранньохристиянської писемної культури в ХІ-ХІІ ст. стають
православні монастирі та собори.
1. Висоцький С.О. Київська писемна школа Х – ХІІ ст. Львів; К.; Нью-Йорк; Коць, 1998. – 60с. 2. Сапунов Б.В.
Некоторые соображения о древнерусской письменности:
Извлечения из рукопесей и опыты историко-литературных
изучений: Вып.4. – Казань, 1890. – 20с.
Леонід Яремич
Національний аграрний університет
Leonid_Y@ukr.net
Релігійність у контексті електоральної поведінки
українського соціуму
Особливої актуальності в сучасних умовах трансформації
українського суспільства набуває проблема електоральної
поведінки виборців під впливом релігійних вірувань. Релігія є
специфічною сферою людської життєдіяльності, яка сама по
собі не може визначати соціальні дії та позиції індивідів, груп
чи
спільнот.
Роль
релігії
у
суспільстві
може
опосередковуватися через певні характеристики, властивості
суб’єктів суспільного процесу. Поняття “релігія” передбачає
виокремлення особливої сфери суспільної свідомості,
особливого типу соціальних зв’язків та інститутів у рамках
цілісної соціальної системи, тому під терміном “релігійність” ми
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розуміємо вплив релігії на свідомість і поведінку як окремих
індивідів, так і соціальних груп.
З перших років існування незалежної української
держави перед нею постала проблема релігійного фактору у
політиці. Україна багатоконфесійна країна, населення якої
після довгого періоду насильства тоталітарного режиму над
свободою совісті здобуло можливість вільного релігійного
самовизначення. Радянська політика знищила інститут
релігійності та замінила його культовою ідеологією,
прагматикою, догмами. На сьогодні маємо ситуацію, коли
посткомуністичні суспільства відтворюють типи релігійних
культур, які були сформовані в їхніх країнах упродовж
тривалого періоду історичного розвитку і різною мірою піддані
трансформації
комуністичним
режимом.
Ставши
на
демократичний шлях розвитку вони декларують демократичні
принципи і ставлення до свободи совісті та віросповідання,
однак між декларативними принципами і реальністю існують
великі розбіжності.
Одним з найпереконливіших прикладів політизації
релігійно-церковного життя в Україні є створення партій
конфесійного спрямування: Християнсько-демократична партія
України, Республіканська християнська партія України,
Українська християнсько-демократична партія тощо. Також про
це свідчить той факт, що для визначення статусу українських
церков останнім часом почали вживати такі суто політичні
терміни, як “незалежність”, “самостійність”, замість традиційно
церковних термінів “автономія” чи “автокефалія”. Деякі церкви
та релігійні діячі так втягнулися у вир політичних подій, що
серед них з′явилися свої “ліві”, “праві”, помірковані й
радикально налаштовані.
На останніх парламентських виборах ми могли
спостерігати за ситуацією, коли священнослужителі були у
виборчих списках різноманітних політичних партій, як
кандидати у депутати всіх рівнів – від селищних до Верховної
рад. І справа не в порушенні закону, вони беруть участь у
політичному житті як громадяни України нарівні з усіма іншими,
а не як священнослужителі (за Законом України “Про вибори
народних депутатів України” партія може висунути кандидатом
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у депутати особу, яка є членом цієї партії, або позапартійну
особу (ст. 57 п.2)). Виключенням, мабуть, є УГКЦ яка
заборонила своїм священнослужителям балотуватися у
депутати.
Релігійно-церковне середовище України за своїми
етноконфесійними складовими є досить різноманітне.
Осередки УГКЦ превалюють у західних областях, УПЦ МП - у
східних, громади мусульман - у південних тощо. Сам по собі
факт географічної локалізації віросповідних напрямків - явище
цілком природне й історично закономірне, але церковна еліта
даючи релігійно-моральну оцінку певним політичним діям,
процесам або підтримуючи окремі політичні сили стає
джерелом дестабілізаційних та дезінтегративних процесів у
суспільстві.
Громадяни України вбачають у церкві соціальну інституцію,
що не несе відповідальність за діяльність держави й
відповідно здатна розв’язати ті незлічені проблеми, що не під
силу політичним діячам. Тому церква практично в кожному
дослідженні є лідером по показниках у рейтингу довіри,
кількість тих, які їй довіряють, складає не менше 50 %, а якщо
додати до цього категорію осіб, що “скоріше довіряють, ніж не
довіряють”, то рівень довіри сягне 65-75%, що робить її
безперечним лідером серед інших інститутів суспільства. Такі
високі показники роблять її бажаним інструментом впливу на
волевиявлення електорату, тому будь-яка влада чи політичний
режим ніколи не підуть на те, щоб не втручатися в духовне
життя суспільства й повністю відмовитись від духовного
впливу на громадян.
На сьогоднішній день електоральна поведінка українського
соціуму під впливом релігії є недостатньо досліджена
українськими соціологами та політологами і вимагає
комплексного підходу з залученням фахівців різних галузей
гуманітарних наук.
1. Бондаренко В.Д., Єленський В.Є., Журавський В.С.
Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. К.: Логос, 1996.- 37 с. 2. Дудар Н.П. Релігійність в українському
соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану. Дис.
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кандидата соціологічних наук // Інститут філософії ім. Г.С.
Сковороди НАН Українини, - К., 2002. 3. Колодний А.М. Україна
в її релігійних виявах: Моногр. - Л.: Сполом, 2005. - 334с. 4.
Рязанова Л. Політичні преференції нерелігійних та конфесійно
ідентифікованих громадян України у президентській виборчій
кампанії 2004 року.
Українське суспільство 1994-2005.
Динаміка соціальних / За ред. Д. В. Ворони, д. соц.. н.
М.Шульги.-К.:Інститут соціології НАН України, 2005.-653 с. 5.
Українська церква між Сходом і Заходом (За ред.
П.Яроцького). - К.: Четверта хвиля, 1996. - 285 с.
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