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ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСЬ ПОВЕРХНЕВИХ М’ЯЗІВ ПЕРЕДНЬОЇ ШИЙНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

 

Abstract. 
The article provides data on the fetal anatomical variability of the superficial muscles of the anterior cervical 

region, which were revealed during the dissection of 75 human fetuses aged 4–10 months. Conclusions. In human 

fetuses, additional muscles and anatomical variability of some superficial muscles of the neck (hyothyroidglandu-

lar, thyrothyroidglandular, sternocleidomastoid, sternohyoid, thyrohyoid) are found. The loose form of the intra-

muscular branching of the nerves of the ansa cervicalis in the infrahyoid muscles of the neck was established, with 

the exception of the lower belly of the omohyoid muscle, where the main form was found. The distribution of nerves 

in the thickness of the infrahyoid muscles is uneven: the smallest number of nerve branches is found within the 

middle third of the sternohyoid muscle and the upper third of the sternohyoid muscle. Arteries in the thickness of 

the infrahyoid muscles mainly branch in the main form. 

Анотація. 
В статті наведено дані про фетальну анатомічну мінливість поверхневих м’язів передньої шийної 

ділянки, які було виявлено під час препарування 75 плодів людини 4–10 місяців. Висновки. У плодів людини 

виявляються додаткові м’язи та анатомічна мінливість деяких поверхневих м’язів шиї (під’язиково-

щитоподібнозалозовий, щито-щитоподібно-залозовий, груднинно-ключично-соскоподібний, груднинно-

під’язиковий, щито-під’язиковий). Встановлено розсипну форму внутрішньом’язового галуження нервів 

шийної петлі у підпід’язикових м’язах шиї, за винятком нижнього черевця лопатково-під’язикового м’яза, 

де виявлено магістральну форму. Розподіл нервів у товщі підпід’язикових м’язів нерівномірний: найменшу 

кількість розгалужень нервів встановлено у межах середньої третини груднинно-під’язикового та верх-

ньої третини груднинно-щитоподібного м’язів. Артерії у товщі підпід’язикових м’язів переважно розга-

лужуються за магістральною формою. 

 

Key words: muscles, fascia, variability, fetus, human being, anatomy. 

Ключові слова: м’язи, фасція, мінливість, плід, людина, анатомія. 

 

Introduction. The study of the development and 

establishment of correlational relationships of organs 

and structures of the neck in the prenatal period of hu-

man ontogenesis is caused by the theoretical and prac-

tical interest of both morphologists and clinicians to 

find out the prerequisites for the occurrence of congen-

ital and acquired pathology of muscles, fascial-cellular 

formations, organs and vascular-nervous structures. 

When studying the fetal anatomical variability of or-

gans and structures of the neck area in the age aspect, 

the algorithm of anatomical preparation of the neck ac-

quires priority. However, in the sources of the literature 

available to us, we did not find any information about 

the sequence of actions during the preparation of the 

front and lateral cervical areas in human fetuses and the 

features of the fetal anatomy of the surface muscles of 

the neck [1–3]. 

The aim of the study. Identify the anatomical var-

iability of the superficial muscles of the anterior cervi-

cal region during the fetal period of human develop-

ment. 

Materials and methods of research. The study 

was conducted on 75 preparations of human fetuses 

without external signs of anatomical deviations or de-

velopmental anomalies using a complex of morpholog-

ical research methods. The distribution of the material 



4 BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #24(147), 2022 

into age groups was carried out in accordance with the 

classification of periods of human ontogenesis, adopted 

by the VII All-Union Conference on the Problems of 

Age Morphology, Physiology and Biochemistry (Mos-

cow, 1965), the periodization of intrauterine develop-

ment according to G.A. Schmidt (1968) and taking into 

account the «Instructions for determining the criteria of 

the perinatal period, live births and stillbirths», ap-

proved by Order No. 179 of the Ministry of Health of 

Ukraine dated March 29, 2006. The age of the subjects 

of the study was determined according to the consoli-

dated tables of B.M. Patten (1959), B.P. Khvatova, 

Y.N. Shapovalova (1969) based on the measurement of 

parietal-coccygeal length (PCL). During the research, 

preparations of human fetuses from the museums of the 

Department of Human Anatomy named after M.G. Tur-

kevich and the Department of Anatomy, Clinical Anat-

omy and Operative Surgery of Bukovinian State Medi-

cal University. Preparations of fruits weighing more 

than 500.0 g were studied directly at the Chernivtsi Re-

gional Communal Medical Institution «Pathological 

Anatomical Bureau» in accordance with the coopera-

tion agreement. 

The research methods were: macromicroscopic – 

to find out the shape, features of the external structure 

of the thyroid and parathyroid glands in the fetal period 

of human development; production of topographic and 

anatomical sections – for the study of the syntopy of the 

parathyroid glands and vascular and nervous for-

mations of the anterior cervical area; computer three-

dimensional reconstruction – to clarify the shape and 

space-time relationships of the thyroid and parathyroid 

glands, obtaining digital morphometric data; morpho-

metric – to obtain quantitative characteristics; statistical 

– to determine the degree of probability of the morpho-

metric parameters of the parathyroid glands in human 

fetuses. 

The results. During the dissection of the neck 

area, complex topographical and anatomical relation-

ships between muscles, fascia, vascular and nervous 

structures and organs are encountered. During the prep-

aration of vessels and nerves in the sternocleidomastoid 

area, it is necessary to ensure maximum access to it 

while preserving all anatomical structures and the in-

tegrity of the sternocleidomastoid muscle [4]. Studies 

devoted to variant anatomy of the neck muscles have 

scientific and applied value. F. Ferelli and others, N.K. 

Bandarupalli, S.R. Bolla describe such accessory mus-

cles of the neck as the levator clavicle and the accessory 

clavicle. If additional muscles are attached to the thy-

roid gland, intraoperative bleeding may occur and, as a 

result, hematoma formation and scar tissue formation 

in the postoperative period. In literature sources, there 

are fragmentary data on variants of the structure and to-

pography of the muscles of the infrahyoid area of a per-

son. During the performance of diagnostic manipula-

tions and surgical interventions in the cervical region, 

data on the variability of the form, structure and topog-

raphy of the muscles of the infrahyoid region acquire 

important clinical significance [5–7]. The infrahyoid 

muscles (sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid and 

omohyoid) are located under the skin in front of the lar-

ynx, trachea, and thyroid gland and are innervated by 

branches of the ansa cervicalis. Thanks to the interac-

tion of the infrahyoid group of neck muscles, the hyoid 

bone is kept in its position. When performing myo-

plastic operations and surgical interventions on the thy-

roid gland, trachea, and esophagus, information on the 

variant anatomy of the infrahyoid muscles of the neck, 

in particular, the features of their innervation, is of great 

practical importance. In literature sources, there is in-

formation about the participation of the branches of the 

cervical loop in the innervation of the neck organs, as 

well as the heart and diaphragm, which indicates the 

connection of the nerves of the infrahyoid group of 

neck muscles with the innervation of these organs, and 

also emphasizes their importance in the act of swallow-

ing. breathing and speech. The main sources of blood 

supply to the infrahyoid muscles are the branches of the 

upper and lower thyroid arteries, and additional ones 

are the lingual artery and the transverse artery of the 

neck [8]. Data on branching variants of vessels and 

nerves and their vascular-nerve relationships in a sepa-

rate part of the sternohyoid, sternohyoid, thyrohyoid 

and omohyoid muscles should be taken into account 

when performing rational cuts in the neck area, moving 

both flaps and the above-mentioned muscles as a 

whole, which is quite often used in plastic surgery [9]. 

A significant amount of scientific research is de-

voted to the study of the topographical and anatomical 

features of the muscles and fascia of the neck in the 

postnatal period of human ontogenesis [10]. However, 

a clear answer has not been established in the published 

scientific works to date, which explains the variety and 

variability of the names and definitions of the anatomi-

cal terminology of the neck fascia. Until now, there are 

no comprehensive studies that shed light on the peculi-

arities of the formation of the fetal topography of the 

cervical fascia plates and the fibrous spaces of the an-

terior and lateral cervical areas. In order to carry out 

adequate surgical treatment and improve the provision 

of medical care to patients, studies dedicated to the 

study of the origin of fascia and the development of a 

modern embryological classification of tissues are of 

great importance. According to the histological struc-

ture, fascia is a densely designed connective tissue in 

which collagen fibers intertwining in different direc-

tions predominate. Layers of collagen fibers alternate 

with bundles of elastic fibers that form mesh structures. 

The composition of the fascia contains a small number 

of cellular elements, which are represented mainly by 

fibrocytes. The superficial, pretracheal, and preverte-

bral plates of the cervical fascia are formed depending 

on the origin and morphogenesis of the corresponding 

groups of neck muscles. The muscles of the neck area 

have different origins: from the mesenchyme of the I 

pharyngeal arch, the mylohyoid muscle and the anterior 

belly of the digastric muscle develop, from the II phar-

yngeal arch, the posterior belly of the biventricular 

muscle and the stylohyoid muscle develop. I'm from. 

The sternocleidomastoid and trapezius muscles of the 

neck develop from the mesenchyme of the III-V phar-

yngeal arches. The sternohyoid, sternohyoid, thyrohy-

oid and omohyoid muscles are formed from the ventral 

parts of myotomes; the anterior, middle, and posterior 

scalene muscles, as well as the longus neck muscle and 
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the longus capitis muscle. At the same time, the mus-

cles of the neck are placed in several layers and have 

complex topographical-anatomical relationships both 

among themselves and with neighboring anatomical 

formations. The sternocleidomastoid and trapezius 

muscles are located superficially, and the superficial 

plate of the cervical fascia forms the fascial sheath for 

them. The latter, in the cranial direction, grows with the 

hyoid bone, continues upwards and covers the suprahy-

oid group of neck muscles and is attached to the lower 

edge of the body of the lower jaw. The surface plate of 

the cervical fascia grows with the capsule of the sub-

mandibular salivary gland, and in the caudal direction 

it is attached to the clavicle and handle of the sternum 

[11]. 

As a result of the study, additional muscles of the 

infrahyoid area were found in 6.67% of the fetuses, and 

fetal anatomical variability of some surface muscles of 

the neck was established. In a fetus of 196.0 mm TCL, 

an additional muscle was found – the hyothyroidglan-

dular, which begins with a thin tendon from the body 

of the hyoid bone, passes through the upper edge of the 

thyroid cartilage and is attached to the base of the py-

ramidal lobe of the thyroid gland with a muscle belly. 

The length of the hyothyroidglandular muscle is 3.8 

mm, the width in the middle part of the abdomen is 1.2 

mm, and the thickness is 0.2 mm. The hyothyroidglan-

dular, muscle is located deeper than the sternohyoid and 

sternohyroid muscles, but more superficial to the thy-

rohyoid and cricothyroid muscles. In a fetus of 205.0 

mm TCL, the hyothyroidglandular, muscle was found, 

which starts from the lower edge of the lateral part of 

the body of the hyoid bone and is attached to the cap-

sule of the left lobe of the thyroid gland, the latter hav-

ing an inherent crescent shape. The length of this mus-

cle is 3.9 mm, the width in the middle part of the abdo-

men is 2.6 mm, and the thickness is 0.4 mm. In a fetus 

of 188.0 mm TCL, the right thyrothyroidglandular 

muscle was found, which starts from the upper edge of 

the right plate of the thyroid cartilage and attaches to 

the capsule of the right lobe of the thyroid gland. In a 

fetus with 248.0 mm TCL, the left thyrothyroidglandu-

lar muscle was also detected, which starts from the 

outer surface of the left plate of the thyroid cartilage 

and attaches to the capsule of the left lobe of the thyroid 

gland. In a fetus with a 360.0 mm TCL, a right addi-

tional thyrohyoid muscle was found, which begins with 

thin muscle fibers from the outer surface of the right 

plate of the thyroid cartilage, more medial to the begin-

ning of the right thyrohyoid muscle, and is attached to 

the lateral parts of the body of the hyoid bone. Blood 

supply to the identified additional muscles is provided 

by additional branches of the right and left superior thy-

roid arteries. In one case (fetus 370.0 mm TCL), a ten-

don membrane was found in the right sternohyoid mus-

cle. The main source of blood supply to the sternohyoid 

muscle is the superior thyroid artery. The upper and 

lower thirds of the sternohyoid muscle are best supplied 

with blood and innervated. At the same time, the 

branching of arteries occurs in the direction of passage 

of muscle bundles, mainly in the trunk form, and nerves 

– in the loose form. Nerve trunks (1-2) go at an acute 

angle to the back surface of the sternohyoid muscle. As 

a rule, one nerve enters the sternohyoid muscle at the 

border of its upper and middle third, and the lower 

nerve enters the lower third of the muscle. In most cases 

of observation, the nerves together with the vessels en-

ter through the lateral edge of the middle third of the 

sternothyroid muscle. The blood supply of the sterno-

thyroid muscle is provided by the branches of the supe-

rior and inferior thyroid arteries. The latter enter the 

sternothyroid muscle through its outer surface, then 

cross the muscle belly in the transverse direction and 

branch, as a rule, according to the trunk shape, parallel 

to the direction of passage of the muscle bundles. The 

left thyrohyoid muscle was absent in a 240.0 mm TCL 

fetus. In a fetus of 179.0 mm TCL, the medial and lat-

eral crus of the left sternohyoid muscle were detected; 

the left thyrohyoid muscle is absent in a 240.0 mm TCL 

fetus; In a fetus of 310.0 mm TCL, the right ster-

nocleidomastoid muscle began with three crura: me-

dial, intermediate and lateral. 

Conclusions. In human fetuses, additional mus-

cles and anatomical variability of some superficial 

muscles of the neck (hyothyroidglandular, thyro-

thyroidglandular, sternocleidomastoid, sternohyoid, 

thyrohyoid) are found. The loose form of the intramus-

cular branching of the nerves of the ansa cervicalis in 

the infrahyoid muscles of the neck was established, 

with the exception of the lower belly of the omohyoid 

muscle, where the main form was found. The distribu-

tion of nerves in the thickness of the infrahyoid muscles 

is uneven: the smallest number of nerve branches is 

found within the middle third of the sternohyoid muscle 

and the upper third of the sternohyoid muscle. Arteries 

in the thickness of the infrahyoid muscles mainly 

branch in the main form. 

References: 

1. Hasselt A.V., Wong E.W., editors. Head and 

Neck: Dissection and Reconstruction Manual. Hong 

Kong: The Chinese University of Hong Kong, 2015. 

175 р. 

2. Carini F., Salerno M., Mazzola M., Piccolo 

C.L., Cavallo G., Musso S., et al. A brief anatomo-sur-

gical dissection guide to human neck: results of the col-

laboration between the university of Palermo and the 

university of Malta. EuroMediterranean Biomedical 

Journal. 2018. Vol. 13, Is. 14. Р. 069–072. DOI: 

10.3269/1970-5492.2018.13.14. 

3. Amin M.S.A., Baig U., Zaidi S.Y., Brennan 

P.A., Parry D. Sternothyroid receives a supplementary 

innervation separate to the ansa cervicalis: a case report 

of a variation. British Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery. 2020. Vol. 58, Is. 4. Р. 472–474. 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2020.01.021. 

4. Куліш А.С., Шиян Д.М., Нєдорезова В.О., 

Лютенко М.А., Сухоносов Р.О. Спосіб доступу до 

груднино-ключично-соскоподібої ділянки зі збере-

женням цілісності груднино-ключично-соскоподіб-

ного м’яза. Таврический медико-биологический 

вестник. 2013. Вип. 16, Том 61, №1, ч. 2. С. 99–100. 

5. Bandarupalli N.K., Bolla S.R. Bilateral cleido-

hyoideus accessorius muscle-А case report. Journal of 

Evolution of Medical and Dental Sciences. 2013 Jan. 

Vol. 2, Is. 4. Р 356–359. DOI: 10.14260/jemds/268. 



6 BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #24(147), 2022 

6. Огнерубов Н.А., Сергеев Р.С., Жуков А.О. К 

вопросу о мышце, поднимающей щитовидную же-

лезу. Вестник Тамбовского университета. Серия 

Естественные и технические науки. 2016. Том 21, 

Вип. 1. С. 186–193. 

7. Kikuta S., Jenkins S., Kusukawa J., Iwanaga J., 

Loukas M., Tubbs R.S. Ansa cervicalis: a comprehen-

sive review of its anatomy, variations, pathology, and 

surgical applications. Anat Cell Biol. 2019. Vol. 52, Is. 

3. Р. 221–225. doi:10.5115/acb.19.041. 

8. Buffoli B., Verzeletti V., Rezzani R., Rodella 

L.F. Unusual branch of the lingual artery supplies the 

infrahyoid muscles. Anat Sci Int. 2020. Vol. 95. Р. 153–

155. https://doi.org/10.1007/s12565-019-00501-6. 

9. Nayak S.B., Shetty P., Reghunathan D., Aithal 

A.P., Kumar N. Descendens vagohypoglossi: rare vari-

ant of the superior root of ansa cervicalis. British Jour-

nal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2017. Vol. 55, 

Is. 8. Р. 834–835. 

10. Shen X.H., Xue H.D., Chen Y., Wang M., Mir-

jalili S.A., Zhang Z.H., Mа C. A reassessment of cervi-

cal surface anatomy via CT scan in an adult population. 

Clin Anat. 2017. Vol. 30. P. 330–335. DOI: 

10.1002/ca.22847. 

11. Peterson G., Nilsson D., Trygg J., Falla D., De-

dering A., Wallman T., Peolsson A. Novel insights into 

the interplay between ventral neck muscles in individ-

uals with whiplashassociated disorders. Scientific Re-

ports. 2015. Vol. 5, 15289; doi: 10.1038/srep15289. 

  



«Colloquium-journal» #24(147), 2022 / ART 7 

ART  

 

УДК 792.01 

 

Исламова Камаля Амир кызы  

Кандидат искусствоведения  

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-24147-7-9 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

ИМЕНИ САМЕДА ВУРГУНА 

 

Islamova Kamala Amir gizi 

PhD in Art-study 

  

THE ARTISTIC FEATURES OF THE DECORATIVE ARTS OF THE AZERBAIJAN STATE 

RUSSIAN DRAMA THEATER NAMED AFTER SAMAD VURGUN 

  

Аннотация 

После советизации Азербайджана в результате общественной необходимости в столице республики 

начал работу Свободный Государственный театр критики и пропаганды. Этот «храм искусства» явля-

ется предшественником театра, в настоящее время известного как «Русская драма» и получил призна-

ние как культурный центр со своими художественными и эстетическими традициями уже почти сто-

летие. В статье исследуются художественные особенности искусства декорации Азербайджанского 

Государственного Русского Драматического Театра имени Самеда Вургуна. 

Abstract 
After the sovietization of Azerbaijan as a result of social need, the Free State Theater of Criticism-Propa-

ganda, which began to operate in the capital of the republic and is the predecessor of the art temple known as 

“Russian drama” today, has been recognized as a cultural center with its own artistic and aesthetic traditions for 

nearly a century. In the article the artistic features of the decorative art of the Azerbaijan State Russian Drama 

Theater named after Samad Vurgun are studied. 

 

Ключевые слова: театр, декорация, сцена, Русский Драматический Театр, постановка 

Keywords: theater, decoration, stage, Russian Drama Theater, decor 

 

На протяжении последних ста лет на сцене 

Русского Драматического Театра с успехом стави-

лись известные произведения мировых, русско-со-

ветских и азербайджанских драматургов. Нет со-

мнения, что их художественная композиция сыг-

рала важную роль в обеспечении успеха 

спектаклей. Несмотря на то, что история развития 

большинства действующих в столице театров была 

исследована в искусствознании, этот вопрос отно-

сительно «Русской драмы» не был предметом ис-

следования. На наш взгляд, необходимо привлечь к 

отдельному исследованию художественно-эстети-

ческий потенциал художественных постановок-де-

кораций, считающихся сегодня неотъемлемой ча-

стью театрального искусства, и научно осмыслить 

вклад разных поколений художников в развития 

национального театрально-декорационного искус-

ства в «Русской драме» и дать оценку работе, про-

деланной в этой области.  

В этом смысле за сто сорок три года, когда 

азербайджанский театр получил статус профессио-

нального, художественная постановка произведе-

ний, поставленных в Азербайджанском государ-

ственном русском драматическом театре имени Са-

меда Вургуна, внесла значительный вклад в успех 

развитию национального искусства. Появление в 

Азербайджане профессионального театра и привле-

чение к развивающей работе профессиональных 

художников обеспечило условия для эффективной 

деятельности в области сценографии, а также со-

здало условия для появления различных примеров 

в этом направлении. Как и во всех областях искус-

ства, в сценографии все складывалось от простого 

к сложному, сцена, которая когда-то выделялась 

для того, чтобы актеры выделялись среди других, с 

течением времени часто становилась носителем 

идеи и смыслового содержания спектакля. Эта ху-

дожественная традиция характерна для ведущих те-

атральных коллективов республики, в том числе 

для сценографических работ, проводимых в Азер-

байджанском Государственном Русском Драмати-

ческом Театре имени С. Вургуна. 

Этот театр, созданный после оккупации Азер-

байджана большевиками, должен был служить про-

паганде социалистических идей, как и большинство 

художественных центров того времени. Соб-

ственно, основной целью организации «Русской 

драмы» было доставить театральными средствами 

художественное и идейное удовольствие пришлым 

и местным русскоязычным людям, принимавшим 

участие в реализации революционных идей в Азер-

байджане. Эта тенденция была особенно сильна в 

первый период создания театра, т. е. в 1920-е и 

1930-е годы. 

На это указывало и наличие революционной 

тематики в репертуаре, а точнее, в совокупности 
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спектаклей, составленных из различных драматур-

гических материалов этого коллектива, который 

начал действовать как Театр критики и пропаганды. 

Отметим, что в отличие от других направлений ис-

кусства, формирование театра и представление его 

публике таким образом, чтобы это нравилось пуб-

лике, было задачей не из легких. Таким образом, 

формирование творческого коллектива явилось 

важнейшим фактором, обеспечившим успех этого 

процесса. В Баку в то время еще не было кадров, 

которые могли бы решить этот вопрос на нужном 

уровне. Поэтому необходимо было пригласить в 

Баку режиссеров, актеров и художников из боль-

ших городов России, с чем успешно справился один 

из основателей и художественный руководитель 

Театра критики и пропаганды В.Швейцер (Песси-

мист). Кроме местных кадров, исполнять требова-

ния нового театра стали творческие люди, пригла-

шенные им из Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-

Петербурга), Киева, Новосибирска и Казани. 

Формирование коллектива фактически было 

еще началом будущих перспектив театра. Потому 

что для обеспечения преемственности отношений 

театра и зрителя важным условием было наличие 

интересного репертуара, способного привлечь пуб-

лику. Поэтому в период с 1920 по 1923 год, помимо 

русско-советских авторов, в мероприятиях-спек-

таклях исполнялись произведения всемирно из-

вестных драматургов, представленные в виде от-

рывков из различных пьес. 

Одним из успехов Театра критики и пропа-

ганды в первые два десятилетия было то, что после 

того, как круг деятельности группы был выведен из 

основного театра, они превратили в свои сцены раз-

личные промышленные и производственные пред-

приятия. Успешные гастроли коллектива по горо-

дам Северного Кавказа после первого года его дея-

тельности стали свидетельством успешного 

выполнения налаженной здесь работы. 

Как мы уже упоминали выше, поскольку ху-

дожники являются неотъемлемой частью творче-

ской силы, способной обеспечить эффективное 

функционирование театра, для оформления спек-

таклей из российских театров были приглашены 

мастера изобразительного искусства, имеющие до-

статочный опыт работы в этой области. Наличие 

среди тех, кто сотрудничал с театром в 1920-1923 

гг., таких художников, как Ю.Самородов, С.Само-

родова, Б.Воронов, А.Арапов, П.Узунов, П.Чичка-

нов, подтверждает сказанное нами. 

Начиная с сезона 1923-1924 гг., театр обра-

тился к отдельному драматургическому материалу, 

что фактически требовало подготовки спектаклей 

коллектива классическим творческим составом, 

ступавшим хрупкими шажками на трудных творче-

ских путях. Привлечение хорошо известных в Рос-

сии В.Иванова, Г.Якулова, И.Шлепьянова, С.Ефи-

менко, М.Тихомирова, Ф.Гусака и Н.Овчинникова 

к постановкам разнотематических и жанровых про-

изведений в этом театре является показателем 

этого. Отметим, что наряду с этими приезжими ху-

дожниками к сотрудничеству с театром был при-

влечен и азербайджанский художник - молодой Р. 

Мустафаев. 

Влияние существовавших в то время стилей и 

течений можно было ощутить в художественно-эс-

тетическом качестве постановок, которые были 

плодом воображения этих художников и служили 

усилению впечатления, получаемого от каждого 

исполнения. В целом 1920-1930-е годы, охватывав-

шие этап становления нового театра и входящие в 

него вопросы художественного оформления, 

можно считать успешными для Театра критики и 

пропаганды, предшественника сегодняшней «Рус-

ской драмы». Это подтверждается тем, что этот 

коллектив стал довольно известным как в Азербай-

джане, так и на территории бывшего СССР. 

На новом этапе, охватывающий 1940-1980-е 

годы, широко распространены творческие поиски и 

произошли уникальные изменения в области сцено-

графии. Одной из главных причин такой уникаль-

ности и разнообразия стало сотрудничество худож-

ников, задействованных в постановке спектаклей, с 

разными режиссерами. Приняв решение ставить 

произведения мировых и отечественных авторов, 

руководство театра постаралось не ошибиться в вы-

боре режиссера и художника. Это, конечно, обусло-

вило окончательный успешный результат. 

Если в большинстве спектаклей 1940-1960-х 

годов С.Ефименко выступал как художник-поста-

новщик, то режиссеров, с которыми он сотрудни-

чал, было немало. Это также подтверждается его 

работой с режиссерами разных творческих направ-

лений, такими как Ю.Яровславский, А.Грипич, 

П.Жариков, Г.Георгиевский, Б.Великанов, 

П.Юдин, К.Степанов-Колосов, М.Хашимов, 

Г.Гулахмадова-Мартынова, К.Мякишев, А.Бендер-

ский, Ю.Завадский, И.Хасин, Дж.Салимова и 

Г.Дроздов. Но надо отметить, что со сколькими бы 

разными режиссерами он ни работал, в своих деко-

рациях он выступает реалистом. Не ошибемся, если 

скажем, что все это явилось эффективным инстру-

ментом для запоминающейся подачи зрителям дра-

матургического материала на различные темы. До-

бавим, что в указанный период одновременно с 

С.Ефименко в театре работали и другие художники. 

Ф.Гусак, Н.Овчинников, Ю.Швец, А.Филиппов, 

Д.Нарбут, М.Фатуллаев, Ю.Торопов, Н.Рожкова, 

С.Гурбанов и др. художники в те годы реализовы-

вали художественную постановку произведений 

мировых и отечественных авторов. Сотрудниче-

ство с театром этих разных по художественному 

вкусу художников не только внесло разнообразие в 

сценографическое решение поставленных здесь 

произведений, но и обогатило театрально-декора-

ционное искусство Азербайджана в целом. Есте-

ственно, что корень такого разнообразия кроется в 

том, что спектакли посвящены самой разной тема-

тике, а также разным художественным стилям ре-

жиссеров - постановщиков произведений. Однако, 

как бы ни были красочны театральные замыслы 

1940-1980-х годов, надо сказать, что эстетика реа-

листических традиций свойственна их общему ху-
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дожественному смыслу. Добавим, что в этих ком-

позициях, решаемых в соответствии с общим ду-

ховно-психологическим настроем спектаклей, 

можно наблюдать и изменения отношения артистов 

к общей емкости сцены. 

Если постановка сцены с компактностью дета-

лей и лаконичным цветовым решением была фак-

тором, берущим свое начало в современной теат-

ральной эстетике, то, с другой стороны, можно ска-

зать, что это была режиссерско-художественная 

интерпретация, направленная на обеспечение выра-

зительности игры актера. Однако в этой «бережли-

вости», не вредящей общему духу пьесы, есть 

намеки на заставляющую задуматься, символиче-

ски-философскую художественную интерпрета-

цию, не встречавшуюся до тех пор в нашем теат-

рально-декорационном искусстве. В целом творче-

ские поиски художников можно считать 

успешными, так как они реализовали указанные ху-

дожественно-эстетические достоинства в нашей 

отечественной сценографии для решения проблемы 

традиции и современности. Бесспорно, что их ло-

гичное использование существующих художе-

ственно-технических средств является запоминаю-

щимся художественным решением в сценографии 

того периода, что также подчеркивает воздействие 

на общую эстетику спектаклей. 

В художественных особенностях сценографии 

периода независимости достаточно достоинств, по-

вышающих эффективность донесения до зрителя 

смысла и содержания поставленных произведений. 

Одним из факторов, определяющих это, была неза-

висимость театра во всех смыслах, имевшая недву-

смысленную идеологическую приверженность. 

Прежде всего, ощутимые изменения, происходив-

шие в репертуаре театра, обусловили развитие дру-

гих творческих процессов в ином художественно-

эстетическом качестве. Постановка в «Русской 

драме» высоко оцененных публикой произведений 

мировых и отечественных драматургов не только 

усилила зрительский поток, но и повела к более ин-

тересному пути развития азербайджанского теат-

рального искусства в целом, а также искусства ком-

позиции, которая является ее неотъемлемой ча-

стью. Иными словами, творческая 

самостоятельность репертуара и режиссерской 

трактовки проявлялась в художественном замысле 

спектаклей. 

Отметим, что привлечение новых и молодых 

кадров к искусству отечественной сценографии по-

ложительно сказалось на процессе создания деко-

раций, играющих роль фона для спектаклей и эски-

зов костюмов, оживляющих персонажей в спек-

такле. Вероятно, было бы наивно полагать, что 

широкое использование современных техник в ис-

кусстве после обретения независимости обошло 

стороной сценографию. Художники-постанов-

щики, успешно использующие световые эффекты, 

помогающие сделать происходящее на сцене то ре-

альным, то нереалистичным, сумели усилить об-

щий дух спектакля. Можно считать, что худож-

ники-постановщики выразили свои мысли в рас-

крытии смысловой нагрузки произведения в 

созданных ими декорациях середины прошлого 

века, а также в предметах, ставших необходимыми 

атрибутами сцены, и этот факт можно считать од-

ним из характерных черт сценографии периода не-

зависимости. 

В годы независимости успех произведений, 

поставленных в Азербайджанском Государствен-

ном Русском Драматическом Театре имени С.Вур-

гуна, несомненно, является достижением единства 

режиссера и художника в художественной интер-

претации авторского замысла. Источник успеха 

этого союза кроется в глубоком понимании роли 

искусства художника в театральном пространстве 

художника, который вместе с режиссером готовит 

эскизы декораций и костюмов спектакля. 

В заключении отметим, что каждый театраль-

ный художник, собирающийся придать сцениче-

скому пространству убедительный вид, обеспечи-

вающий живость происходящих в спектакле собы-

тий, должен быть творцом, умеющим использовать 

все художественно-технические возможности этой 

области. Сущность художественно-творческих ша-

гов, которые он предпримет, определяется только 

после того, как он основательно изучит драматур-

гический материал. Это помогает ему выбирать 

формы, цвета и одежду, способные нести общий 

тон пьесы. На этом этапе рекомендации директора 

могут оказать существенную помощь. Когда из-

вестно, чего он хочет от художника, становится 

ясна суть задачи, которую он собирается решить, 

постановщику, который занимается этим. После 

этого начинается непростой процесс обновления 

сцены. В первую очередь, художник создает «об-

манчивую» перспективу в пространстве, которое на 

самом деле не такое уж длинное и глубокое. Одним 

из важных моментов творческого процесса явля-

ется подготовка эскизов одежды персонажей, кото-

рые могут очень свободно чувствовать себя в 

«своей одежде» в этом пространстве. Таким обра-

зом, влияние одежды, имеющей логическую или 

алогическую сущность, на общую эстетику пьесы 

становится заметным. 

 Немаловажное значение имеет и выбор 

«театральной мебели» — предметов, из которых 

будет складываться сцена. Поэтому, как и одежда, 

они должны быть логичны и необходимы. Иными 

словами, этот предмет не должен быть «унылым» и 

«мертвым» на протяжении всего спектакля, он дол-

жен быть удачным фоном для действий и разгово-

ров персонажей, а в какой-то момент спектакля зри-

телю должно быть ясно, что смысл и содержание, 

которое оно несет. Последней задачей художника, 

создающего сцену для прибытия актеров, является 

освещение спектакля. В отличие от прежних вре-

мен, использование этих световых эффектов, кото-

рые часто могут заменить тяжелые декорации и раз-

личные сценические приемы, является неотъемле-

мой частью сегодняшней сценографии. Понятно, 

что талантливое осуществление всех этих творче-

ских процессов, составляющих неотъемлемую 

часть театрально-декорационного искусства, при-

ведет к результату, который обеспечит успех спек-



10 ART / «Colloquium-journal» #24(147), 2022 

такля. Поощрительно, что те художественные про-

цессы, которые мы выше считаем образцовыми, 

непрерывно реализуются на сцене Азербайджан-

ского Государственного Русского Драматического 

Театра имени С.Вургуна и ценители театра время 

от времени были свидетелями высокой художе-

ственно-эстетической ценности этих спектаклей. 
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Аннотация 

Советская власть в Азербайджане с первого дня своего установления уделяла особое внимание идео-

логической сфере. В 1920 году, после свержения Азербайджанской Народной Республики и захвата власти 

большевиками в Азербайджане, план «Монументальная пропаганда» стал основным принципом совет-

ского искусства, в том числе скульптуры. Широко пропагандируя в обществе теорию марксизма-лени-

низма, прививая людям советский патриотизм, пролетарский интернационализм, коммунистическое от-

ношение к труду, общественную активность и другие лозунги стали основой развития скульптуры. 

Наряду со своей политической и идеологической целью этот пропагандистский план стимулировал бурное 

развитие скульптуры. В статье исследуются художественные особенности бюстов-портретов, возве-

денных в городах Азербайджана в советский период. 

Abstract  

Since the first day of its establishment of the Soviet power in Azerbaijan the special attention has been paid 

to the ideological sphere. After the overthrow of the Azerbaijan Democratic Republic in 1920 and the Bolsheviks 

seized power, the plan “Monumental Propaganda” in Azerbaijan became the basic principle of Soviet art, includ-

ing sculpture. To promote the Markizim-lenizim theory in society the issues such to instill in people Soviet patri-

otism, proletarian internationalism, the communist attitude to labor, social activism, etc. became a development 

goal of the sculpture. Along with its political and ideological purpose this propaganda plan gave impetus to the 

rapid development of sculpture. In the article the artistic features of bust-portrait works erected in the cities of 

Azerbaijan during the Soviet period are studied. 
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Несмотря на богатые исторические традиции 

азербайджанской скульптуры, в начале ХХ века 

уровень скульптуры в республике был намного 

ниже, чем в мире, в том числе и в России. В Азер-

байджане возникла потребность в подготовке про-

фессиональных скульпторов. В этом смысле бес-

спорна кропотливая работа приглашенных в страну 

художников по становлению и развитию професси-

ональной скульптуры в Азербайджане. Такие 

скульпторы как Ю.Кейлихис, Э.Р.Трипольская, 

С.Д.Эрьзя, имеющие большой опыт в этой области 

изобразительного искусства, работали в Азербай-

джане в первые годы советской власти и прило-

жили усилия для подготовки национальных кадров. 

Они создали работы на темы, близкие мыслям ши-

роких масс, и занялись продвижением нового об-

раза человека как основоположника социализма. 
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В 1920 году в Баку была открыта первая скуль-

птурная мастерская Азербайджана, и здесь начали 

работать скульпторы под общим руководством 

С.Городецкого. Мастерская приступила к выпуску 

серийных фигурок и бюстов. Из-за отсутствия фи-

нансовой базы мастерская просуществовала не-

долго. Из существующих каталогов известно, что 

тема и суть этих произведений были подчинены 

концепции народного творчества в соответствии с 

требованиями ленинизма (1, с.124). 

Уже в 1920 году Ю.Келихис изготовил и уста-

новил в центре Баку бюст-статую Карла Маркса. 

Бюсты-статуи, сооруженные в Баку в первые годы 

советской власти, не дошли до нашего времени, и о 

них трудно высказать какое-либо мнение. Искус-

ствовед Дж.Новрузова отмечает, что созданные 

первые монументальные статуи-бюсты уж точно не 

отвечали требованиям монументальной пропа-

ганды. Тот факт, что статуя Карла Маркса была 

убрана вскоре после ее возведения по требованию 

общественности, свидетельствует о том, что статуя 

находилась не на удовлетворительном уровне. Ве-

роятно, поэтому бюсты и статуи, воздвигнутые в 

Баку в 1920-21 гг., были позже удалены (1, с.12). 

Памятник величайшему поэту-сатирику Азер-

байджана М.А.Сабиру был воздвигнут в Баку в 

1922 году Ю.Кейлихисом. Ю.Кейлихис получил 

образование в Одесском Техникуме Искусства и в 

Академии художеств во Флоренции. Приехав в 

Баку в 1908 году, Ю.Кейлихис стал преподавать 

живопись и искусство резьбы в различных учебных 

заведениях. После установления в Азербайджане 

советской власти принимал активное участие в обо-

гащении изобразительной жизни города Баку. 

С первых дней установления Советской власти 

в Азербайджане по инициативе Председателя Со-

вета Народных Комиссаров Наримана Нариманова 

и Председателя Наркома просвещения Д.Бунь-

ядзаде на базе бесплатных художественных мастер-

ских в Баку, которые вскоре стали высшим художе-

ственным училищем, было создано Азербайджан-

ская студия живописи. С 1929 года высшая школа 

Азербайджанской живописи стало именоваться 

Азербайджанским педагогическим техникумом 

живописи. В 1937 году техникум был преобразован 

в Азербайджанскую государственную художе-

ственную школу (2, с. 8). 

В техникуме помимо живописи, графики, ху-

дожественного шитья учащиеся осваивали искус-

ство скульптуры. В 1923 году при Художественной 

школе было создано отделение прикладного искус-

ства. Девочки стали больше заниматься этим отде-

лом. 

Сильное влияние на становление живописцев, 

графиков и театральных художников первого вы-

пуска 1924 года и в обучении будущих художников 

оказали представители русской реалистической 

школы, такие как Е.С.Самородов, А.И.Косичкин, 

С.Д.Эрзья, Г.Б.Пиралов, А.П.Зарубин и др. 

Одним из положительных событий в азербай-

джанской скульптуре стало приглашение в конце 

1923 года скульптора С.Д.Эрьзя в Баку. Комисса-

риат народного просвещения пригласил С.Д.Эрьзя 

с целью организации факультета скульптуры в Ба-

кинской высшей художественной школе. Первые 

отечественные скульпторы Зивар Мамедова и Иб-

рагим Гулиев имели опыт работы в мастерской 

С.Д.Эрьзя. В этой мастерской начинал свой творче-

ский путь и ленинградский скульптор Владимир 

Ингал, впоследствии член-корреспондент Акаде-

мии художеств СССР (2, с. 46). 

П.В.Сабсай был одним из скульпторов, прие-

хавших в Баку в 1926 году. В Баку он оказал боль-

шую помощь развитию национального пластиче-

ского искусства и подготовке художественных кад-

ров. По его инициативе начали уделять внимание 

подготовке скульпторских кадров в художествен-

ной школе. 

Петр Владимирович Сабсай создал в Баку мно-

жество прекрасных скульптурных памятников, ко-

торые и сегодня придают красоту архитектуре го-

рода. Как и работы других скульпторов, Сабсай был 

послан в память истории, потому что его работы от-

ражали прежнюю советскую идеологию (2, с. 43). 

В 1927 году П.Сабсай изготовил статую «Ат-

лет» для стадиона в нынешнем Сураханском рай-

оне. Эта статуя, возвышающаяся над воротами ста-

диона, изображала молодого и здорового бакин-

ского рабочего, готового к работе и обороне. 

В 1928 году в Баку, на площади 26-ти Комис-

саров, были установлены бюсты С.Шамуяна, 

П.Джапаридзе, М.Азизбекова, И.Фиолетова. Созда-

ние этих бюстов было поручено ленинградским 

скульпторам Синайскому и Сабсаю. После этого 

бюсты тех же революционеров были переработаны 

Сабсаем в 1943 году и установлены на той же пло-

щади. 

П.В.Сабсай создал в Баку множество прекрас-

ных памятников, которые и сегодня придают кра-

соту архитектуре города. Одним из самых красивых 

его произведений является памятник великому 

азербайджанскому мыслителю М.Ф.Ахундову, ко-

торый был завершен и установлен в 1930 году. 

В годы, предшествовавшие Великой Отече-

ственной войне, П.В.Сабсай создал ряд барельеф-

ных и скульптурных групп, связанных с жизнью 

нефтяников. В 1937 году на Всесоюзной выставке 

«Социалистическая промышленность» в Москве 

скульптор выставил несколько скульптур, изобра-

жающих бакинских нефтяников, и получил высо-

кую оценку зрителя. 

Среди местных скульпторов заслуживают вни-

мания работы Фуада Абдуррахманова, Джалала Га-

рьягды, Мамеда Юсифова, Гусейна Ахмедова и Зи-

вар Мамедовой в 30-е годы. Портреты Ф. Абдур-

рахманова, посвященные М.Ф.Ахундзаде, 

У.Гаджибейли и А.Зейналлы (1934 г.), барельефы 

А.С.Пушкина, Ш.Руставели и Низами Джалала Га-

рьягди (1937 г.), портреты М.Юсифова с изображе-

нием С.Орджоникидзе и И.Фиолетова (1939), а 

также «Поэт Фирдовси» Г.Ахмедова (1934), можно 

считать началом усилий по достижению образно-

сти в портретном жанре того времени. Эти образцы 

пластики больше всего отличались реалистично-

стью и убедительностью изображения портретов 

героев. Но в ряде произведений, созданных в те 
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годы, также можно наблюдать, что отдельные мо-

тивы возводились на уровень образов на основе 

творческого воображения названных авторов. В 

этом смысле можно назвать такие работы, как 

«Стрелец» (1934), «Молодой возлюбленный» 

(1939) и «Низами» (1939) Ф.Абдуррахманова, фи-

гура «Колхозник» Дж.Гарьягды (1939) и барельеф 

«Фархад, ломающий скалу» (1939). Добавим, что 

как бы ни чувствовалась на этих произведениях 

экспрессия характерных черт, вытекающих из 

наличия образов, но пластическая экспрессия при-

ведения их эстетических ценностей к вечности 

также видна и запоминаема.  

Поскольку создание монументальных памят-

ников и их воплощение в твердых материалах было 

отложено по понятным причинам во время Второй 

мировой войны, большее значение стала приобре-

тать станковая скульптура. С другой стороны, в то 

время изготовление памятников, по событиям и 

личностям, связанных с новейшей историей нашего 

народа, также была важна для реализации идеоло-

гических целей официальных учреждений. Таким 

образом, создание статуй героев прошлого, извест-

ных в обществе личностей, а также статуй наших 

соотечественников, проявивших отвагу на фронте, 

явилось источником нравственности и веры, укре-

пившим надежды на победу для тех, кто остался в 

тылу. В этом смысле следует особо отметить ра-

боты Фуада Абдуррахманова, Петра Сабсая, Зивар 

Мамедовой и Елизаветы Трипольской. В обста-

новке, когда на фронте шла борьба не на жизнь, а 

на смерть, создание мастерами образов героев 

войны и их показ в Баку было средством, оказав-

шим сильное влияние на психологию людей того 

времени и вдохновившим их. 

Созданные Ф.Абдуррахмановым портреты Гу-

сейнбалы Алиева, Исрафила Мамедова, Новруза 

Асланова и Ази Асланова, барельефы националь-

ных героев Джаваншира, Бабека и Кёроглу, а также 

портрет поэта Самеда Вургуна, пользующегося 

большим авторитетом среди народа, образцы пла-

стики, содержащие высокие человеческие эмоции и 

имеющие образный вид, имели большое значение. 

По нашему мнению, герои войны П.Сабсая (Хыдыр 

Мустафаев, Павел Климов, Мехди Гулиев, Кямал 

Гасымов), герои войны З.Мамедовой (Гусейнбала 

Алиев и Идрис Сулейманов), а также ее известные 

современники (инженер Фируз Рустамзаде, народ-

ный художник Гусейнгулу Сарабский, народный 

художник Азим Азимзаде), портрет Ю. Триполь-

ской, посвященный герою-летчику Мизахиру Аб-

басову, имел достаточно духовных и художествен-

ных ценностей, чтобы своей высокой образностью 

придать позитивную энергию обществу. В создан-

ных Дж.Гарягды портретах (Зиба Ганиева и Ази 

Асланов) положительные качества, порожденные 

бытием героев войны, выведены на уровень образа, 

поэтому они считаются памятными произведени-

ями. 

Поскольку весть об азербайджанских живо-

писцах и скульпторах, которые своими работами 

старались вызвать энтузиазм у жителей тыла сред-

ствами изобразительного искусства дошла до крем-

левского руководства, в 1943 году в знаменитой 

Третьяковской галерее была организована их вы-

ставка. Необходимо отметить, что этим идейно-

нравственным работам в Баку придавалось долж-

ное значение, а новые работы местных художников 

периодически демонстрировались работающим в 

тылу людям в «Агитационных окнах», созданных в 

нескольких уголках столицы. 

В портрете Героя Советского Союза Ази Асла-

нова, мужественно продолжавшего историзирован-

ные героические традиции наших предков в годы 

Великой Отечественной войны, он не только обрел 

образ отважного танкиста, но и создал обобщенно-

пластический образ и его характер, в итоге получил 

привлекательную монументальность и образность 

изображения. Отметим, что результат повторного 

обращения автора к этому образу оказался весьма 

удачным, что и определило его использование в ка-

честве памятника для украшения могилы героя на 

Аллее шехидов.  

Памятник Джафару Джаббарлы, созданный 

скульптором Эльмирой Гусейновой, высеченный 

из мрамора в традиционном для ее творчества 

плане, воспринимается как открытый пейзаж. Этот 

памятник был возведен в Сумгайыте в 1966 году. 

Местоположение памятника несколько раз меня-

лось. Джафар Джаббарлы является известным дра-

матургом Азербайджана, в своем творчестве создал 

такие образы, как Айдын, Огтай Элоглу, Севиль и 

др. противостоявшие общественным порокам сво-

его времени. Эльмира Гусейнова попыталась ожи-

вить эти образы, сконцентрировав их в образе Джа-

фара Джаббарлы. Его острый взгляд, направленный 

вперед помогает раскрыть его психологический 

мир. Другие черты его лица нашли свое решение в 

строгом плане. В творческом плане сам этот образ 

может стать достойной темой для обсуждения. Од-

нако уподобление этой работы надгробному памят-

нику не позволяет этого сделать (4, с.16). 

Наглядным художественным выражением 

этого направления является установленный в 1970 

году в одном из достопримечательных мест Баку 

портрет-памятник Микаилу Мушфигу. Задумчи-

вый образ поэта, жертвы репрессии, высеченный из 

гранита, очень притягателен и эмоционален. После 

этой работы соответствующие учреждения, почув-

ствовав уверенность в монументальном смысле 

М.Рзаевой, поручили ей подготовить еще два па-

мятника, которые украсили бы столицу. Доказа-

тельством этого являются бронзовые статуи Севиль 

Газиевой (1973) и гранитные статуи Айны Султано-

вой (1988), украшающие сегодня Баку (5, с.14). 

Одним из памятников, воздвигнутых в Баку во 

время советской власти, является памятник Айны 

Султановой, которая была установлена на 

«Дарнагульском шоссе», недалеко от станции 

метро «Ганджлик» (1988). 

Каждая скульптурная работа сначала ставится 

в определенное место. Дело в том, что если мы 

сравним произведения живописи и скульптуры, то 

легко увидим, что пространство создается внутри 

произведения, на плоскости изображения. Однако 
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скульптурные работы напрямую входят в простран-

ство и взаимодействуют с окружающим ландшаф-

том. С этой точки зрения памятник Айне Султано-

вой решен в плане, совместимом с городским ланд-

шафтом и детализированной строительно-

архитектурной средой. Как будто скульптор имел 

четкое представление о том, где разместить изобра-

жение во время работы над ним. На искусственном, 

похожем на поверхность постаменте архитектор 

разместил бюст Айны Султановой (5, с.14). 

Образ Айны Султановой полностью прорабо-

тан скульптором. Характерный для нее стиль 

одежды отчетливо виден в работе скульптора, кото-

рый подчеркивает главное, держа голову высоко и 

смотря вперед острым взглядом. С решимостью и 

уверенностью, выраженными в ее лице, она всту-

пает в тайные отношения и создает условия для рас-

крытия духовного мира образа. Пластическая 

структура мраморных бюстов, их фронтальность, 

направленность в определенном направлении в 

пространстве, выпуклость объемов придают этим 

памятникам более отчетливый монументальный 

вид. Здесь мы свидетельствуем, что образы не свя-

заны с видимостью монументальности, а выпол-

няют задачу, поставленную перед содержанием 

возводимого памятника. Понятно, что в 1960-е 

годы все советские граждане, в том числе и скуль-

птор Мунаввар Рзаева, понимали и принимали то, 

что произошло в 1917 году, как революцию. Здесь 

вера, выраженная скульптором в образе Айны Сул-

тановой, выражает веру в окончательную победу 

Октябрьской революции. В настоящее время за 

скульптурным памятником построены высотные 

жилые дома, что свидетельствует о полном наруше-

нии сочетаемости памятника с окружающей сре-

дой. В сегодняшней ситуации памятник Айны Сул-

тановой остался совсем без ухода, после возведения 

транспортного моста, построенного почти перед 

ней, памятник стал совершенно невидимым. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО 

ВІКУ 

 

Abstract.  

The sources of arterial blood supply to the walls of the labyrinth of the ethmoid bone and the mucous mem-

brane of its cells are the anterior, posterior and, often, the middle ethmoid arteries from the system of the internal 

carotid artery, as well as the lateral nasal artery (branch of the sphenopalatine) from the system of the external 

carotid artery. Along with this, branches of the ophthalmic artery (median group), as well as branches from the 

mesh of the lacrimal sac and the frontal branch of the middle meningeal artery (external carotid artery system) 

participate in the blood supply of the walls of the cells of the labyrinth of the ethmoid bone. In the topography of 

the ophthalmic and sphenopalatine arteries and their branches, there are clearly defined individual variants and 

extreme forms. 

Анотація. 

Джерелами артеріального кровопостачання стінок лабіринту решітчастої кістки та слизової обо-

лонки його комірок є передня, задня та, часто, середня решітчасті артерії з системи внутрішньої сонної 

артерії, а також бічна носова артерія (гілка клинопіднебінної) з системи зовнішньої сонної артерії. По-

ряд з цим, у кровопостачанні стінок комірок лабіринту решітчастої кістки беруть участь гілки очної 

артерії (присередня група), а також гілки від сітки слізного мішка та лобової гілки середньої оболонної 

артерії (система зовнішньої сонної артерії). У топографії очної та клинопіднебінної артерій та їхніх 

гілок є чітко виражені індивідуальні варіанти та крайні форми. 

 

Key words: ethmoid bone, ethmoid arteries, cells of the ethmoid labyrinth, anatomy, human. 

Ключові слова: решітчаста кістка, решітчасті артерії, комірки решітчастого лабіринту, ана-
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Introduction. It is known that the diagnosis and 

treatment of diseases of the ethmoid labyrinth is a more 

complex and difficult task compared to diseases of 

other sinuses [1]. There is an anastomosis between the 

branches of the external and internal carotid arteries. 

The posterior connecting artery is one of the main ways 

of collateral blood circulation between the carotid and 

vertebral-basilar systems [2]. The study of the topogra-

phy of lattice channels, which are located on the medial 

wall of the orbit, has significant applied value, as it is a 

morphological basis for substantiating the methods of 

analgesia during surgical interventions on the sinuses 

[3-7]. In connection with the above, it is expedient to 

know the peculiarities of the branching of the ethmoid 

arteries in the canals of the same name of the ethmoid 

bone and the blood supply of the mucous membrane of 

the cells of the ethmoid labyrinth. 

The aim of the study. To establish the features of 

the blood supply of the ethmoid labyrinth in people of 

different ages. 

Material and methods. The study was carried out 

in compliance with the basic bioethical provisions of 

the Convention of the Council of Europe on Human 

Rights and Biomedicine (from 04.04.1997), the Hel-

sinki Declaration of the World Medical Association on 

the ethical principles of conducting scientific medical 

research with human participation (1964-2013), the or-

der of the Ministry of Health of Ukraine No. 690 dated 

September 23, 2009. A measuring ruler with a movable 

slider was used for measurement. The slider was fixed 
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to the medial wall of the orbit and the ruler was moved 

to the openings of the ethmoid canals. This method al-

lows you to get distance values in millimeters. 

Research results. During the histological study of 

ethmoid canals, it was established that the canals are 

lined with periosteum inside, which consists of the 

outer, denser, fibrous layer of the periosteum with a 

small number of connective tissue elements, and the in-

ner one, in which the growth of cellular elements and 

the decrease of fibrous ones is noted. Lateral openings 

were found in the middle and end parts of the canals, 

the number of which varies from 5 to 14. The number 

and direction of the lateral openings corresponds to the 

number and topography of the rear and middle cells of 

the lattice labyrinth. On histological sections, three 

membranes are present in the wall of the ethmoid ar-

tery: a thin adventitia membrane, which without clear 

borders passes to the surrounding connective tissue; the 

middle one is muscular, well defined, the inner one is 

endothelial. 2-5 small branches depart from the poste-

rior ethmoid artery within the canal, one or two of 

which (larger in diameter) go backward and enter the 

sphenoid sinus. The remaining branches supply blood 

to the walls of the posterior cells of the ethmoid laby-

rinth. After leaving the canal, the posterior ethmoid ar-

tery often branches in the thickness of the mucous 

membrane of the posterior-upper parts of the nasal cav-

ity and reaches the openings of the posterior group of 

cells of the ethmoid labyrinth. The second group of 

branches penetrates through the perforated plate of the 

ethmoid bone into the anterior cranial fossa, giving off 

branches along the way. In the anterior cranial fossa, 

the posterior ethmoid artery participates in the blood 

supply of the olfactory bulb, and also gives off small 

branches to adjacent areas of the dura mater. Thanks to 

the application of injection methods, we discovered two 

main variants of the branching of the posterior ethmoid 

artery after its exit from the canal of the same name: in 

the first case, the artery rises up the main trunk and en-

ters the anterior cranial fossa near the front edge of the 

cribriform plate, participating in the formation of a 

branched mesh, which supplies blood to the dura mater; 

in the second case, the artery, after leaving the canal, 

goes down and branches in the mucous membrane of 

the lateral wall of the nasal cavity above the superior 

concha into anterior and posterior branches. The poste-

rior branch approaches the medial walls of the posterior 

cells of the ethmoid labyrinth and the sphenoid sinus. 

Its final branch anastomoses with the posterior lateral 

artery of the nasal septum, which departs from the sphe-

nopalatine artery, which is a branch of the maxillary ar-

tery. The anterior branch of the posterior ethmoid artery 

gives a large vessel to the maxillary sinus and branches 

in the mucous membrane of the middle part of the su-

perior nasal meatus. The anterior ethmoidal artery, like 

the posterior one, gives off 2 to 10 thin branches within 

the canal, the course of which mainly corresponds to 

the direction of the artery. However, there were isolated 

cases when individual branches went backwards. After 

exiting the canal, the anterior ethmoid artery enters the 

skull cavity, where it supplies arteries to the dura mater. 

These arteries are anastomosed with the frontal branch 

of the middle meningeal artery. The branches of these 

arteries penetrate through the bony wall (the roof of the 

labyrinth of the ethmoid bone) and go to the mucous 

membrane of the anterior cells of the ethmoid labyrinth. 

The second branch of the anterior ethmoid artery enters 

the nasal cavity and branches in the thickness of the 

mucous membrane of the middle nasal meatus. The 

number of its terminal branches corresponds to the 

number of openings of the anterior group of cells of the 

ethmoid labyrinth. Most often, the loose type of branch-

ing of the specified artery prevails. When pouring 

Gerot's mass through the external carotid artery (with 

prior ligation of the internal carotid artery), we man-

aged to detect the involvement of the branches of the 

external carotid artery in the blood supply of the eth-

moid labyrinth. This is done at the expense of the sphe-

nopalatine artery. After leaving the opening of the same 

name, it gives off a branch to the pharynx, a posterior 

septal branch and a lateral nasal artery. From the latter, 

2-6 branches depart, which go up and supply blood to 

the superior and middle nasal concha. Individual 

branches of these arteries participate in the formation 

of the arterial ring in the thickness of the mucous mem-

brane of the middle nasal meatus around the openings 

of the maxillary sinus, as well as in the blood supply of 

the mucous membrane of the middle floor of the cells 

of the ethmoid labyrinth. The terminal branches of 

these arteries anastomose with the branches of the an-

terior and posterior ethmoid arteries in the area of the 

superior and middle nasal meatuses. The posterior-su-

perior branches of the lateral nasal artery similarly pen-

etrate the mucous membrane of the lower floor of the 

middle, and sometimes the posterior group of cells of 

the ethmoid labyrinth. 

Conclusions. Thus, the sources of arterial blood 

supply to the walls of the labyrinth of the ethmoid bone 

and the mucous membrane of its cells are the anterior, 

posterior and, often, the middle ethmoid arteries from 

the system of the internal carotid artery, as well as the 

lateral nasal artery (branch of the sphenopalatine) from 

the system of the external carotid artery. Along with 

this, branches of the ophthalmic artery (median group), 

as well as branches from the mesh of the lacrimal sac 

and the frontal branch of the middle meningeal artery 

(external carotid artery system) participate in the blood 

supply of the walls of the cells of the labyrinth of the 

ethmoid bone. In the topography of the ophthalmic and 

sphenopalatine arteries and their branches, there are 

clearly defined individual variants and extreme forms. 
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Анотація 
Актуальність статті визначається запитом суспільства на якісну підготовку фахівців в галузі ди-

зайну. Діяльність в галузі дизайну віднесено до творчих професій, де велике значення мають художній і 

креативний аспекти. Від рівня художньо-конструктивної компетентності дизайнера залежить якість 

створення нових, або вдосконалення наявних об’єктів, здатність візуалізувати та знаходити засоби ре-

алізації пропонованих рішень. Але нині триває динамічна модернізація підготовки у фахових коледжах, 

подекуди має місце не скоординована трансформація навчальних планів і перебудова послідовності викла-

дання фахових і мистецьких предметів. Це негативно впливає на цілісність та системність професійної 

підготовки. Тому постала необхідність у визначенні оптимальних педагогічних умов, при яких найбільш 

ефективно відбувається розвиток художньо-конструктивної компетентності майбутніх дизайнерів . 

Abstract 
The relevance of the article is determined by society's demand for high-quality training of specialists in the 

field of design. Activities in the field of design are classified as creative professions, where artistic and creative 

aspects are of great importance. The quality of creating new or improving existing objects, the ability to visualize 

and find means of implementing proposed solutions depends on the level of art and constructing competence of 

the designer. However, the dynamic modernization of training in vocational colleges is currently underway, in 

some places there is an uncoordinated transformation of curricula and a restructuring of the sequence of teaching 

vocational and artistic subjects. This negatively affects the integrity and systematicity of professional training. 

Therefore, it became necessary to identify the optimal pedagogical conditions under which the development of art 

and constructing competence of future designers takes place most effectively. 

 

Ключові слова. професійна дизайн-освіта, художньо-конструктивна компетентність майбутнього 

дизайнера, педагогічні умови, розвиток компетентностей, фаховий коледж, передвища освіта в галузі ди-

зайну. 

Keywords. professional design education, art and constructing competence of the future designer, 

pedagogical conditions, competence development, professional college, preliminary education in the field of 

design 

 

Розвиток художньо-конструктивної компетент-

ності майбутніх дизайнерів, як інтегративної якості 

особистості, має відбуватися системно і поступово. 

Формування і розвиток професійних якостей 

фахівця відбувається при грамотному створенні 

сприятливих умов. Але нині триває динамічна мо-

дернізація підготовки у фахових коледжах, поде-

куди має місце не скоординована трансформація 

навчальних планів і перебудова послідовності 

викладання фахових і мистецьких предметів. Це 

негативно впливає на цілісність та системність про-

фесійної підготовки. Отже, визначення і створення 

таких педагогічних умов, які сприятимуть розвитку 

художньо-конструктивної компетентності та пере-

творенню студентів у майбутніх фахівців нині є 

нагальною проблемою фахової дизайн-освіти. 

“Умова” — термін багатогранний та розгля-

дається з різних позицій — соціологічних, психо-

логічних, педагогічних. Однозначного формулю-

вання поняття “педагогічна умова” у психолого-пе-

дагогічній та енциклопедичній літературі відсутнє. 

В загально-педагогічних дослідженнях фоку-

сується погляд на педагогічному аспекті поняття 

умов освітньої діяльності. Предметом, стосовно 

якого розглядаються педагогічні умови — є 

освітній процес, процес розвитку професійних яко- 
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стей майбутнього фахівця. 

Особливістю предмету нашого дослідження є 

розвиток художньо-конструктивної компетентності 

майбутніх дизайнерів, і — відповідно — питання 

аналізу та визначення безпосередніх педагогічних 

умов розвитку даної компетентності. 

Мета цієї статті — теоретичне обґрунтування 

педагогічних умов розвитку художньо-конструк-

тивної компетентності майбутніх дизайнерів у 

фахових закладах передвищої освіти. 

Педагогічні умови професор П.Г. Лузан визна-

чає як необхідні обставини, ситуації, явища, чин-

ники, шляхи, уявні результати, напрями, спонуки 

c. 57]. Для успішного перебігу освітнього процесу 

необхідні такі умови — навіть і спеціально створені 

- без яких він не зможе відбуватися взагалі [1, 

с.141]. А. Литвин [4, c.61] формулює педагогічні 

умови як “спеціально спроектовані генеральні чин-

ники впливу на зовнішні та внутрішні обставини 

освітнього процесу і особистісні параметри всіх 

його учасників”. 

Спираючись на те, що педагогічні умови слід 

розглядати як сукупність об’єктивних можливостей 

сутності змісту, форм і методів навчання, як 

цілісний комплекс заходів, які організовані та 

здійснюються з певною метою, а також беручі до 

уваги, що професійна освіта — це інноваційна пе-

дагогічна діяльність, яка має на меті формування та 

розвиток висококласного спеціаліста, доходимо 

висновку, що педагогічні умови розвитку худож-

ньо-конструктивної компетентності майбутніх 

дизайнерів в закладах фахової передвищої освіти— 

це свідоме поєднання професіоналізму колективу, 

матеріальних чинників навчального середовища із 

системним формуванням умов та штучно створе-

них педагогічних ситуацій[6], спрямованих на 

вирішення поставлених освітніх завдань, що забез-

печує результативність ефективного освітнього 

процесу. 

У процесі аналізу науково-педагогічної літера-

тури та педагогічного досвіду було виділено низку 

об'єктивних факторів, важливих для розвитку про-

фесійної компетентності майбутніх дизайнерів. Для 

визначення найбільш впливових, які в спільному 

запровадженні дозволяють ефективно розвивати 

художньо-конструктивну компетентність май-

бутніх дизайнерів, було проведено пілотажне до-

слідження. До опитування були залучені науковці з 

Інституту Професійно-технічної освіти НАПН 

України та викладачі дисциплін професійного 

спрямування Коледжу мистецтв та дизайну 

КНУТД(Київ), Запорізького електротехнічного ко-

леджу ЗНТУ, Чернігівського фахового коледжу ін-

женерії та дизайну КНУТД. Респонденти мали 

визначити 4 найбільш вагомі чинники, які вплива-

ють на розвиток художньо-конструктивної компе-

тентності майбутніх дизайнерів в закладах фахової 

предвищої освти. Після аналізу відповідей, було 

виокремлено фактори, які найчастіше називались 

респондентами (мал.1). 

Ці фактори, які за змістом стосуються ор-

ганізації та змісту навчального процесу, а також 

професійно-методичного вдосконалення його учас-

ників (як студентів, так і педагогічної спільноти) 

лягли в основу листа експертного оцінювання ваго-

мості факторів за методом анкетного опитування та 

ранжування. Цей метод засновано на розташуванні 

об'єктів експертизи в порядку зростання чи спа-

дання, його використовують для вирішення ба-

гатьох практичних та наукових задач, коли об’єкти, 

що визначають кінцеві результати, не піддаються 

безпосередньому вимірюванню. Всеукраїнська 

експертна мережа для визначення компетентності 

експертів пропонує спиратися на наступні критерії: 

високий рівень інтелекту; істотний досвід роботи; 

наукова діяльність; авторитетність в середовищі ко-

лег; високий особистий статус[3]. 

 
Малюнок 1. 

Педагогічні умови, що сприяють розвитку художньо-конструктивної компетентності майбутніх дизай-

нерів 
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Запрошуючи експертів до участі в опитуванні 

ми впевнились, що вони мають достатній педа-

гогічний стаж, їм притаманна професійна компе-

тентність, всебічні знання досліджуваного нами 

явища, а також розуміння і усвідомлення значення 

експертизи, зацікавленість в одержанні об’єктив-

них результатів, також кожному з них властива кре-

ативність, здатність до аналітичного мислення, 

тощо. У якості експертів були залучені науковці з 

ІПТО НАПН України та викладачі мистецьких та 

фахових дизайн-дисциплін, які викладають в коле-

джах України. Зокрема, у Фаховому коледжі ми-

стецтв та дизайну КНУТД (Київ), Львівському 

фаховому коледжі декоративного і ужиткового ми-

стецтва ім. Івана Труша (Львів), Чернігівському 

фаховому коледжі інженерії та дизайну Київського 

національного університету технологій та дизайну 

(Чернігів), Запорізькому електротехнічному ко-

леджі ЗНТУ (Запоріжжя), коледжі Запорізького кла-

сичного приватного університету, Фаховому ко-

леджі «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка, Мистецькому коледжі ім. Саль-

вадора Далі (Київ), Київському коледжі легкої про-

мисловості (нині Київський фаховий коледж при-

кладних наук). Всього в опитуванні взяло участь 32 

особи. Метод ранжування застосовувався нами під 

час визначення вагомості графічних ознак при 

аналізі студентських робіт ескізного характеру, і 

процедура та послідовність кроків та результати 

були докладно описані раніше [7]. Визначаючи ва-

гомість факторів, що впливають на розвиток худож-

ньо-конструктивної компетентності ми слідували 

тим самим алгоритмам, і одержали наступні резуль-

тати (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Результати експертного оцінювання вагомості факторів впливу на процес розвитку художньо-кон-

структивної компетентності під час професійної підготовки майбутніх дизайнерів 

№ 

п/п 
фактор 

Сума 

балів 

1 Використання в навчальному процесі проектних технологій 89 

2 Оновлена сучасна матеріально-технічна база навчального закладу 131 

3 
Оновлення змісту професійної освіти з урахуванням сучасних технологій та запитів 

ринку праці 
152 

4 Підвищення мотивації студентів до набуття професійних знань, умінь та навичок 159 

5 

Підвищення рівня готовності педагогів, які викладають дисципліни професійного 

спрямування, до використання практичних методів розвитку художньо-

конструктивної компетентності майбутніх дизайнерів. 

193 

6 
Сприятливий соціально-педагогічний клімат у колективі, спрямований на професійне 

становлення студента 
196 

7 Фінансово-матеріальне забезпечення студента 200 

8 Організація практично-виробничого навчання 244 

9 Поглиблення міжпредметних зв’язків дисциплін професійного спрямування  258 

10 Наявність стандартів освіти 260 

11 Створення ІОС (інформаційно-освітнього середовища) 276 

12 
Забезпечення навчального закладу навчально-методичною літературою (в 

друкованому і електронному вигляді) 
338 

 

Паралельно з цим нами проводилось анкету-

вання майбутніх дизайнерів —студентів переліче-

них коледжів - для визначення зацікавленості та мо-

тивів вибору професії, а також мотивів розвитку 

компетентностей під час навчального процесу для 

подальшої професійної діяльності. Сконцентро-

ваність сучасної моделі фахової передвищої освіти 

на впровадження компетентнісного підходу, пере-

орієнтування освітнього процесу на кінцеві резуль-

тати в діяльнісному вимірі, та формування й розви-

ток у студентів здатності практично діяти та засто-

совувати набутий досвід, успішно провадити 

професійну діяльність відповідно до фаху [2, с.103], 

дала потужний поштовх для наукових досліджень 

процесів формування та педагогічних умов ро-

звитку професійної компетентності майбутніх 

фахівців в різних галузях діяльності — від проми-

словості до сфери послуг. У вітчизняних результа-

тах експертних опитувань на визначення педа-

гогічних умов формування і розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців в різних галу-

зях діяльності: 

- дизайнерів інтер’єру (С.В. Чирчик, 2017р.) 

- кваліфікованих робітників швейного 

профілю (Г.В.Однорог, 2020р.), 

- майстрів виробничого навчання (Е.С. 

Царьова, 2021) 

- майстрів ресторанного обслуговування 

(А.Р.Козак, 2021), 

- графічних дизайнерів (А.Б. Максимова, 2019) 

- майбутніх викладачів спец. дисциплін (К.О. 

Яблуновська, 2021р.),та ін. 
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Перше місце за кількістю найменших балів 

посідає фактор “Підвищення мотивації студентів до 

набуття професійних знань, умінь та навичок”, що 

підтверджує важливість внутрішніх чинників, та-

ких як потреби і мотиви особистості, що спонука-

ють її до професійного розвитку в обраній галузі. 

Але в нашій матриці рангів цей фактор зайняв лише 

четверте місце. Така ситуація наводить на думку, 

що або в наших розрахунках є помилки, або викла-

дачі-практики не відчувають гострої нестачі моти-

вації у студентів.  

Тому результати ранжування педагогічних 

умов було вирішено порівняти з даними, які було 

одержано при дослідженні мотивів навчальної 

діяльності майбутніх дизайнерів за методикою 

А.А.Реана. Студенти мали відмітити тільки ті мо-

тиви (до п’яти позицій), які найбільше відповідають 

їхнім мотивам навчання задля здобуття професії. 

Відомо, що якщо мотиви спонукають до дії, але не 

пов’язані з нею, то їх вважають зовнішніми по 

відношенню до цієї діяльності, а коли спонукають і 

пов’язані з дією, - вважають внутрішніми. При 

аналізі одержаних даних мотиви були поділені на 

дві групи — внутрішні та зовнішні. Коли студент не 

одержує достатнього зовнішнього підкріплення та 

стимуляції, його креативність знижується, посилю-

ються негативні емоції, слабшає якість та об’єм 

рішень задач еврістичного характеру Такі студенти 

— із зовнішньою мотивацією - обирають або най-

простіші завдання, або ті задачі, за рішення яких пе-

редбачається винагорода. 

Студенти з глибокою внутрішньою мотивацією 

демонструють “зануреність” в навчальний процес, 

мають більш високий рівень засвоєння матеріалу 

спрямованого на здобуття та розвиток професійних 

знань, умінь та навичок. Для них властиві само-

стійність, творча активність, здатність свідомо бу-

дувати освітню траєкторію. Якщо загальну суму 

всіх обраних мотивів вважати за 100%, то виходить 

така картина (таблиця 2.1)  

Таблиця 2.1 

Порівняння мотивів студентів по відношенню до діяльності  

Внутрішні мотиви   Зовнішні мотиви  

1.Стати висококваліфікованим фахівцем  14% 2.Отримати диплом; 9,4% 

3.Набути глибоких та міцних знань  14% 
4.Забезпечити успішність майбутньої 

професійної діяльності; 
11,3% 

5.Отримати інтелектуальне задоволення; 10,4% 6.Виконувати педагогічні вимоги; 0,8% 

10.Успішно продовжити навчання на 

подальших курсах. 
7,3% 7.Досягти поваги викладачів; 2,6% 

11.Не «запускати» предмети учбового 

циклу 
3,7% 8.Бути прикладом для однокурсників 3,4% 

14.Успішно вчитися, складати іспити на 

«добре» та «відмінно»; 
7,3% 

9.Домогтися схвалення батьків та 

оточуючих; 
4,2% 

16.Бути постійно готовим до чергових 

занять; 
5,5% 12.Не відставати від однокурсників; 2,1% 

  
13.Постійно отримувати стипендію 

(премію); 
2,9% 

  
15.Уникнути засудження і покарання за 

погане навчання; 
1,1% 

разом 62,2% разом 37,8% 

 

Отже, очевидна перевага внутрішніх мо-

тивів майже в два рази. А якщо за 100% брати 

загальну кількість студентів, які надали свої 

відповіді, то 68,8% опитаних прагнуть “стати 

висококваліфікованим фахівцем”, така ж кіль-

кість респондентів обирає мотив “Набути гли-

боких і міцних знань”. Трохи менше число ре-

спондентів -55,8% - визнали важливість мо-

тиву забезпечення успішність майбутньої 

професійної діяльності. Ці дані корелюють з 

результатами одержаними за допомогою ін-

шого опитування студентів, яке проводилося 

паралельно, що свідчить про усвідомлення ними 

потреб, демонструють певний рівень концентрації 

сил, спрямованих на досягнення бажаної мети, та 

розкривають складний внутрішній процес осо-

бистісного здобуття професії.  

Так, показник 68,8% для мотиву “стати високо-

кваліфікованим фахівцем” узгоджується з планами 

61% опитаних студентів по закінченні коледжу 

працювати за фахом (35,5% тих, що точно планують 

та 25,5% тих, хто сподівається на “везіння” в по-

шуку роботи за фахом). Порівняння відповідей на 

різні групи питань подано в таблиці 2.2.  
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Рисунок 2.Розподіл відповідей на питання “Чи плануєте Ви після закінчення коледжу працювати за фа-

хом?” (з паралельного анкетування студентів стосовно мотивів навчальної і професійної діяльності). 

Таблиця 2.2 

Порівняння мотивів навчальної діяльності майбутніх дизайнерів 

Мотиви з опитувальника А.Реана  Дані з паралельного опитування  

Навчально-пізнавальні мотиви 

3.Набути глибоких та міцних знань 68,8%  Самостійно (та за допомогою YouTube) 

вивчають професійні комп.програми 

постійно 30,3% 

інколи 50,6% 

80,9% 

11.Не «запускати» предмети учбового 

циклу  

18,18%  

5.Отримати інтелектуальне задоволення 51,95%  Цікавляться та мають досвід набуття 

знань на платформах МВОК (масових 

відкритих он-лайн курсів) 

41,6% 

 Відвідують майстер-класи з творчих 

технік та дизайнерських технологій 

постійно 3% 

інколи 39,8% 

42,8% 

10.Успішно продовжити навчання на 

подальших курсах 

36,36%  Планують продовжити навчання в 

університеті 

29,4% 

14.Успішно вчитися, складати іспити на 

«добре» та «відмінно» 

36,36%    

16.Бути постійно готовим до чергових 

занять 

27,27%    

Професійні мотиви 

1.Стати висококваліфікованим фахівцем  68,8%  Планують по закінченні коледжу 

працювати за фахом 35,5% 

64,9% 

 Працюватимуть за фахом, якщо 

“повезе” знайти роботу 29,4% 

2.Отримати диплом 46,75%  Поєднують навчання з роботою за 

фахом 16,1% 

(із них постійно 13,9%) 

час від часу 27,7% 

43,8% 

4.Забезпечити успішність майбутньої 

професійної діяльності 

55,84%  Паралельно із навчанням у коледжі 

відвідують комп’ютерні курси з 

вивчення професійних дизайнерських 

програм: 

постійно 5,3% 

інколи 25,4% 

мають у найближчих планах 2,1% 

32,8% 

 Обрали професію через можливість 

працювати дистанційно (як фрилансер) 

17,7% 
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Мотиви уникання 

6.Виконувати педагогічні вимоги 3,89%  Розчарувались у виборі професії 9,5% 

15.Уникнути засудження і покарання за 

погане навчання 

5,19%  

12.Не відставати від однокурсників 10,39%  Не впевнені у своєму виборі, але не 

наважуються на радикальні рішення 

(“поки що повчуся тут”) 

10% 

Мотиви престижу 

7.Досягти поваги викладачів 12,99%  Вважають обрану професію 

престижною 

13,4% 

8.Бути прикладом для однокурсників 16,88%    

9.Домогтися схвалення батьків та 

оточуючих 

20,78%  Брали участь у професійних творчих 

конкурсах та виставках 

18,7% 

13.Постійно отримувати стипендію 

(премію) 

14,29%    

 

Аналіз та порівняння відповідей майбутніх ди-

зайнерів (у фахових коледжах Києва, Чернігова, За-

поріжжя і Львову) з результатами експертного ран-

жування вагомості педагогічних умов підтверджує 

наше припущення про достатньо високий рівень 

вмотивованості студентів та їхнього усвідомленого 

прагнення до розвитку фахово значущих компе-

тентностей, до яких відносимо художньо-конструк-

тивну компетентність. 

Першу позицію в матриці рангів з найменшим 

числом набраних балів (89) посів фактор “Викори-

стання в навчальному процесі проектних техно-

логій”, що підтверджує наявність високого рівня 

мотивації студентів, і готовність викладацької 

спільноти до впровадження нових сучасних форм 

розвитку навичок творчого розв’язку практичних 

завдань, здатності виконувати учбові завдання на 

високому технологічному рівні, що в комплексі 

сприятиме формуванню й розвитку художньо-кон-

структивної компетентності майбутніх дизайнерів. 

Другим за вагомістю фактором, що впливає на 

розвиток художньо-конструктивної компетент-

ності, за думкою експертів визначається “Оновлена 

сучасна матеріально-технічна база навчального за-

кладу”. Вважаємо цю позицію такою, що цілком 

логічно походить від попереднього фактора і до-

повнює його. Не можливо запроваджувати сучасні 

проектні технології навчання в на застарілому 

обладнанні. 

Третю позицію в матриці рангів посів фактор 

“Оновлення змісту професійної освіти з урахуван-

ням сучасних технологій та запитів ринку праці”, 

що є логічним продовженням спільної думки 

експертів про важливість набуття студентом прак-

тичного проектного досвіду дизайнерської діяль-

ності.  

Четверту позицію, як вже зазначалось, 

експерти віддали “підвищенню мотивації май-

бутніх дизайнерів до опанування професійними 

знаннями уміннями й навичками”.Саме зацікав-

леність студентів впливає на свідоме і 

відповідальне ставлення до навчання і напряму 

зумовлює результативність професійної підго-

товки. Внутрішня мотивація стимулює до само-

стійного розвитку в обраній галузі на більш трива-

лих часових відрізках, ніж навчання в коледжі. У 

контексті нашого дослідження з’ясовуємо сукуп-

ність пов’язаних між собою обставин і компо-

нентів, які впливають на організацію навчального 

процесу і спрямовані на розвиток художньо-кон-

структивної компетентності майбутніх дизайнерів 

в процесі професійної підготовки.  

Отже, прикладна значущість визначення пе-

дагогічних умов, які сприяють розвитку художньо-

конструктивної компетентності пов’язана не тільки 

з успішністю результатів навчання майбутніх ди-

зайнерів, але і в цілому з рішенням завдань вдоско-

налення сучасної дизайн-освіти, побудовою ефек-

тивних освітніх програм, підготовкою кадрів для ін-

дустрії дизайну.  

Виокремлені нами в результаті перехресних 

досліджень фактори, такі як підвищення мотивації 

студентів до здобуття професійних знань, умінь й 

навичок, оновлення змісту професійної освіти з 

урахуванням сучасних технологій та запитів ринку 

праці в сукупності з оновленням матеріально-тех-

нічної бази навчального закладу, та впровадження 

проектних технологій у навчання вважаємо визна-

чальними чинниками, що допомагають конкре-

тизувати найвагоміші педагогічні умови для удоско-

налення професійно-практичної підготовки май-

бутніх дизайнерів у фахових передвищих 

навчальних закладах мистецького профілю.  
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Abstract 

The article analyzes the influence of the most important factors in the organization of students' educational 

activities and methods of activating students by independent acquisition of knowledge. Methods of delivering 

lecture material to students of higher educational institutions with the aim of further application of the acquired 

knowledge in their future professional activities are highlighted.  

Анотація. 

У статті проаналізовано вплив найважливіших чинників в організації навчальної діяльності 

студентів та методи активізації студентів самостійним оволодінням знань. Висвітлено способи 

донесення лекційного матеріалу студентам вищих навчальних закладів з метою подальшого застосування 

отриманих знань в своїй майбутній професійній діяльності.  

 

Key words: lecture, cognitive activity, interactive interaction, technical teaching aids, theoretical material. 

Ключові слова: лекція, пізнавальна активність, інтерактивна взаємодія, технічні засоби навчання, 

теоретичний матеріал.  

 

Introduction. In most European countries, 

education and science are stably supported by the state 

[3]. Depending on the purpose, the content of the 

educational material, the level of preparation and 

pedagogical culture of the teacher, the state of the 

educational and methodological base of the higher 

educational institution, the choice of forms of education 

is made [5]. 

A lecture is a method of interactive interaction 

between a teacher and students, which creates a 

fundamental base of students' knowledge of the 

discipline. The following requirements apply to the 

lecture as one of the forms of education: the content of 

the lecture must correspond to the work program, 

reflect the latest achievements, science, highlight the 

prospects for the further development of scientific 

research [6]. The lecture is one of the most important 

elements in the organization of students' educational 

activities. It helps students master interactive methods 

of independent work with educational material. The 

lecture reveals the main content of the educational 

topic, methodological, theoretical and practical 

problems. It should be noted that the lecture material 

provides answers to the most important, scientifically 

based questions on the topic, which must be mastered 

by students. 

The purpose of the article: to analyze the 

systematization of methods and techniques for 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2017_277_19
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-24147-23-25
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increasing the efficiency of knowledge acquisition by 

students of higher educational institutions during the 

reading of lecture material by the teacher. 

Basic text. In modern conditions of interactive 

learning, there is a need to find new techniques and 

methods of learning that contribute to the formation of 

intellectual qualities of the student's personality, reveal 

creative and cognitive abilities. At the same time, the 

main emphasis is on the didactic principle of student 

activity and independence. The lecture form of 

presentation of educational material occupies a leading 

place in the educational process. In the traditional 

sense, a lecture is perceived as a teacher's monologue 

and quite often causes many complaints about the 

expediency and quality of its delivery. 

In our opinion, the lecture should convey 

theoretical material from the discipline to students for 

further consolidation in practical and seminar classes. 

The elements of active lecture forms are problematic 

lectures [7] on current medical issues, lectures in the 

form of a dialogue. One of the forms of an active 

lecture, which fully combines all types of information 

(verbal, sensory, and structural). 

It is advisable to use the following methods and 

techniques for increasing the effectiveness of lectures: 

1. Preliminary activation. At the beginning of the 

lesson, the teacher demonstrates background 

knowledge and arouses students' interest in the subject. 

2. Actualization (profiling) of the problem under 

study. Students' attention is focused on 8-10 questions 

from the lecture topic, and the main attention is paid to 

more significant ones. 

3. Application of focusing questions. After the 

presented topic, answers to problematic questions are 

given. 

4. Encouraging students to evaluate the perceived 

material. Students are asked to put marks (+ or -) 

against the lecture material. 

5. Well-thought-out selection and training of 

students in stages of actions at lectures. 

6. Use of audiovisual means. 

7. Providing an opportunity to express a personal 

point of view to each student regarding the topic of the 

lesson. 

8. Short assessment of readiness for the lesson by 

surveying students on the previous topic. 

9. Constant visual propaganda. 

10. Problem-search method of teaching. 

11. Conducting a lecture by two teachers. 

12. Involvement of new information technologies. 

13. Show-lecture. Using episodes from movies, 

TV shows, expressing opposing opinions. 

14. Lecture-dialogue and lecture-press 

conference. 

Such forms of presentation of lecture material 

reproduce real forms of interaction between a teacher 

and a student who discuss theoretical issues. With the 

help of these lectures, the teacher goes from simply 

conveying the content of the lecture to active 

assimilation of the material by students, includes the 

basic mechanisms of theoretical thinking and the 

structure of mental functions in the educational process. 

In such a presentation of educational material, attention 

is emphasized on the dialogic interaction of the teacher 

and students, the formation of important professional 

qualities of the future specialist is enhanced. 

It is expedient for scientific and pedagogical 

workers to fulfill certain requirements for teaching 

lectures in higher educational institutions. The main 

requirements include: 

■ high scientific and socio-cultural level of the 

lecture; 

■ basic structure of each lecture: introduction, 

main part and conclusions; 

■ interesting and lively delivery of lecture material 

using intonation, facial expressions, gestures; 

■ choosing the optimal time for teaching the 

educational content and preparing problematic 

questions for students; 

■ use of graphic and symbolic models, schemes, 

tables in teaching lecture material. 

 Three main methods of lecturing are used in 

pedagogical practice: 

 A classic way of conducting a lecture. The 

student learns the content of the educational material by 

listening to the teacher. The lecture is accompanied by 

presentations, etc. Students fix the lecture material 

without preliminary processing and understanding. 

During such a lecture, a dispute arises between the 

students' note-taking of the lecture material and the 

assimilation of new educational material. 

 Electronic lectures. Thanks to modern 

methods of presenting information, lectures contain not 

only text, but also drawings, graphics, and audio 

fragments. Such lectures can be held face-to-face and 

individually. As a result of the analysis of various types 

of delivery of lecture material, it was proven that 

electronic lectures have the following advantages 

compared to a printed textbook: compact storage in 

computer memory, the possibility 

 Multimedia lectures. Such lectures are 

presented in an interactive form with the help of 

graphics, audio and video. The disadvantage of these 

lectures is that the teacher does not have the opportunity 

to stimulate, manage and influence the students' 

learning. Psychologists explain this by the fact that 

young people who grew up playing computer games 

can treat what they see on the screen as not quite real, a 

game that can be turned off when it is "stressful" or not 

interesting [1] . 

Advantages of lecture-visualization: support of 

constant interest and attention of students to the lecture 

material; the possibility of students' perception of a 

significant amount of material without fatigue, which is 

observed at the end of a traditional lecture. So, the first 

and biggest problem that teachers and students face 

when conducting classes via video conference is a 

technical one. It is noted by the majority of both 

Ukrainian and foreign researchers [4]. 

 The student's consciousness concentrates the 

greatest attention on the new and unexpected. In the 

absence of external actions, the student develops 

phenomena similar to overfatigue: the number of errors 

increases, drowsiness occurs and emotional reactions 

decrease, the student's ability to perceive and 

understand unchanged information decreases. 
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Conclusions. 

In our opinion, it is worth combining all methods 

of teaching lecture material. The teacher should focus 

on the psychological features of the student audience, 

and not only focus on the features of the scientific 

discipline he teaches. 

The effectiveness of learning is mainly determined 

by the concentration of students' attention on the lecture 

material. 
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Малый бизнес и частное предпринимательство 

имеют свое место в условиях ускорения научно-

технического развития, перехода на новые техноло-

гии в передовых отраслях промышленности. Такое 

предпринимательство образует неотъемлемый тан-

дем всей системы, обеспечивающей работу с но-

выми информационными технологиями, новыми 

идеями и модернизацией производства. Субъекты 

малого предпринимательства являются оптималь-

ной формой производства при высоком уровне 

риска в условиях рыночной экономики. 

В большинстве стран мира предприниматель-

ство является мощным двигателем экономического 

и социального развития. Потребности людей не мо-

гут быть полностью удовлетворены без предприни-

мателей. Кроме того, предпринимательство выпол-

няет управленческую, организационную и рыноч-

ную функции; формирует элементы творчества в 

социально-экономической жизни общества. Инно-

вации в продажах, менеджменте и информацион-

ных технологиях реализуются через предпринима-

тельство. Поскольку все сферы общественной 

жизни взаимосвязаны, и важную роль в них играет 

экономическая жизнь, выводы можно спроециро-

вать с социальной составляющей, даже с политиче-

ской точки зрения. 

Степень изученности проблемы. Вопросы ма-

лого бизнеса освещаются в работах отечественных 

и зарубежных ученых. В этой связи следует отме-

тить работы российских ученых: Васильева Г.А., 

Горфинкеля В.Я., Голубкова Е.П., Давыдова Б.А., 

Данченок Л.А., Мешкова А.А., Нагапетьянц Н.А., 

Панкрухина А.П., Пилипенко Н.Н., Романова 

А.Н.М., Романова А.Н.М. Б.А., Татарский Э.Ю.Л., 

Шаховый В.А.. Также вопросы развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства и облег-

чения деловой среды изучались экономистами за-

рубежных стран на основе разных подходов. 

Например, если E.Steyli, R.Mors, A.Bruno, T.Tebdji, 

U.Garter, K.Menning, S.Birli, D.Norbern и др. иссле-

довали бизнес-среду как условия, ведущие к разви-

тию предпринимательства на национальном или 

региональном уровне L. Dana, P. Devidsson, D. 

Suonson i L. Vebster сосредоточили свое внимание 

на изучении внешних факторов, воздействующих 

на бизнес-среду. Узбекские ученые С.С. Гуломов, 
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Б.Ю. Ходиев, М.С. Касимова, А.Н. Самадов, М. Ра-

сулов, Б. Салимов и Ю.В. Гафуров показали влия-

ние внутренних и внешних факторов на бизнес-

среду, а также взаимозависимость правовых, поли-

тических, социальных и экономических факторов. 

Предпринимательство, как одна из уникаль-

ных форм проявления общественных отношений, 

не только способствует увеличению материального 

и духовного потенциала общества, не только со-

здает благоприятную почву для практической реа-

лизации способностей и талантов каждого чело-

века, но и ведет к единство общественных отноше-

ний. 

На сегодняшний день в мире не существует об-

щепринятого определения предпринимательства. 

Robert D. Xisrich, американский ученый, профессор 

Университета Тулса (США), определяет ее следую-

щим образом: «Предпринимательство — это про-

цесс создания новых вещей, представляющих цен-

ность, и предприниматель тратит на это все необхо-

димое время и усилия, берет на себя все 

финансовые, психологические и социальные риски 

и является человеком, который получает деньги в 

качестве вознаграждения за удовлетворение»[8. 

160 c.].  

Многие современные исследователи описы-

вают предпринимательство, акцентируют внима-

ние на получении прибыли и считают ее основной 

целью предпринимательства. Однако, согласно со-

временной концепции управления, предпринима-

тельство как его конечная цель состоит не в полу-

чении большой прибыли, а в удовлетворении по-

требностей конечных потребителей за счет 

организации производства, маркетинга, логистики, 

управления, повышения эффективности на каждом 

этапе. процесса воспроизводства. Есть даже поня-

тие государственного предприятия. Как заявил в 

своих указах великий полководец и государствен-

ный деятель Амир Темур: «В делах царства прежде 

всего должно быть осуществлено следующее: 1. 

Совет. 2. Встреча. 3. Решительный декрет, предпри-

имчивость и расчетливость. 4. Добровольно [9. 24 

c.] Профессора Института экономики РАН И.И. 

Смотрицкая, О.В. Сагиновы также определяли гос-

ударственное предпринимательство следующим 

образом: «Однако для народного хозяйства высоко-

развитых стран характерна активная деятельность 

государства. В связи с этим роль и управленческие 

функции государства, проблемы изменения сектора 

государственного эффективность, государственное 

предпринимательство как фактор стабилизации и 

развития являются основным «мейнстримом»1 эко-

номической теории”[6. 5-7 c.]. 

Таким образом, предпринимательство - это са-

мостоятельная хозяйственная деятельность, осу-

ществляемая на свой страх и риск, направленная на 

получение регулярной прибыли от использования 

имущества и (или) нематериальных активов, реали-

зации товаров, выполнения работ или оказания 

услуг зарегистрированными лицами. в этом каче-

стве в порядке, установленном законодательством. 

                                                         
1 примечание: “Main Stream” перевод с анг. «основное те-
чение» 

Эффективность предпринимательской деятельно-

сти можно оценить не только по величине прибыли, 

но и по изменению стоимости бизнеса (рыночная 

стоимость предприятия, деловая репутация). Пред-

принимательство является важнейшим атрибутом 

хозяйственной рыночной экономики и пронизы-

вает все ее институты. 

Осуществить его может как юридическое, так 

и физическое лицо. В Узбекистане, как и во многих 

странах, для ведения бизнеса физическое лицо 

должно быть зарегистрировано в качестве индиви-

дуального предпринимателя. 

В Узбекистане эта сфера деятельности регули-

руется Законом «О предпринимательстве». Пред-

принимательство может осуществляться в различ-

ных сферах. Помимо общего предпринимательства, 

различают также социальное и технологическое 

предпринимательство. 

Предпринимательство обеспечивает развитие 

новых перспективных отраслей, помогает размыть 

старые. Разработка механизмов координации хо-

зяйственной деятельности, стратегии развития че-

рез рынок и конкуренцию, создает связи между хо-

зяйствующими субъектами. 

Важнейшей чертой предпринимательства яв-

ляется самостоятельность и самостоятельность хо-

зяйствующих субъектов. С независимостью тесно 

связан принцип экономической заинтересованно-

сти. Личный интерес является движущим фактором 

предпринимательской деятельности, но хозяйству-

ющий субъект работает в общественных интересах, 

преследуя собственные интересы. Независимость 

налагает на предпринимателя личную ответствен-

ность за результаты своей деятельности. Характер-

ной чертой деловых отношений является экономи-

ческий риск, то есть риск всегда сопутствует биз-

несу. 

Современные экономисты практически отож-

дествляют понятия «предприниматель», «малый 

бизнес», «малый бизнес». В свою очередь, рассмат-

ривая «большой бизнес» как явление экономиче-

ской жизни, он основывается на иных принципах 

организации бизнеса. 

 Предпринимательство характеризуется обяза-

тельным наличием инновационного момента - это 

производство нового продукта, изменение профиля 

деятельности или учреждение нового предприятия. 

Новая система управления производством и каче-

ством, новые методы организации производства 

или внедрение новых технологий также являются 

инновационными моментами. 

Предприниматель может заниматься любым 

видом деятельности, если это не запрещено зако-

ном. 

Субъектами хозяйствования могут быть: 

• граждане Республики Узбекистан и других 

стран, деятельность которых не ограничена в уста-

новленном законодательством порядке; 

• граждане иностранных государств и лица без 

гражданства в пределах полномочий, установлен-

ных законом; 
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• общественные объединения (товарищества). 

Статус юридического лица предпринимателя 

приобретается только путем государственной реги-

страции предприятия. В случаях, когда предприни-

мательская деятельность осуществляется без ис-

пользования наемного труда, она учитывается как 

индивидуальная трудовая деятельность, а в случаях 

с привлечением наемного труда - как предприятие. 

Основными средствами воздействия предпри-

нимателя на потребителя являются следующие 

факторы: 

• новизна товара и его совместимость с потре-

бителем; 

• качественный; 

• цена, наличие товара; 

• степень универсальности товара; 

• внешний вид и упаковка; 

• положительные отличия товара от товаров 

других производителей и возможность для потре-

бителя ознакомиться с такими отличиями; 

• доступ к послепродажному обслуживанию; 

• соответствие общепринятым или государ-

ственным стандартам; 

• авторитетность и привлекательность ре-

кламы продукта и т. д. 

При определении государственного предпри-

нимательства необходимо указать, что роль субъ-

екта этого процесса может быть различной в зави-

симости от социальных условий, ситуации в сфере 

предпринимательской деятельности, целей, постав-

ленных государством. Прибыль может быть не на 

первом месте. Возможно, это послужит реализации 

стратегических целей, стоящих перед страной. Это 

может быть оборона государства, социально-эконо-

мическая защита народа и т.д. 

В зависимости от конкретной ситуации к госу-

дарственному предпринимательству могут быть от-

несены: 

1. Воспрепятствование развитию предприни-

мательства, если оно создает крайне неблагоприят-

ные условия для развития предпринимательства 

или даже запрещает его; 

2. Хотя государство прямо не противостоит 

развитию предпринимательства, в то же время оно 

остается сторонним наблюдателем, не способствуя 

этому развитию; 

3. Ускорение предпринимательского процесса, 

при котором государство постоянно и активно 

ищет меры по привлечению в предприниматель-

ский процесс новых экономических агентов. 

Для развития предпринимательства важны 

следующие условия. Они заключаются в стабиль-

ности экономической и социальной политики госу-

дарства, льготном налоговом режиме, развитой ин-

фраструктуре поддержки бизнеса, эффективной си-

стеме защиты интеллектуальной собственности, 

формировании гибких рыночных механизмов по-

вышения деловой активности предпринимателей. 

Предприниматели должны иметь возможность бес-

препятственно выходить на внешний рынок. Необ-

ходимо создать удобную для предпринимателей си-

стему кредитования, создать возможность приобре-

тения необходимых производственных инструмен-

тов, сырья и комплектующих. 

Государственное предпринимательство – это 

форма хозяйственной деятельности от имени со-

зданного предприятия: 

а) органы государственного управления, упол-

номоченные на управление государственным иму-

ществом (государственное предприятие) (в соот-

ветствии с действующим законодательством); 

б) органы местного самоуправления (местное 

предприятие). 

Собственность на такие предприятия является 

формой выделения части государственного или 

коммунального имущества, части бюджетных 

средств и других ресурсов. Важной особенностью 

таких предприятий является то, что они отвечают 

по своим обязательствам только своим имуществом 

(государство не отвечает по их обязательствам, как 

и сами они не отвечают по обязательствам государ-

ства). 

Предпринимательство как форма предприни-

мательской деятельности, направленная на получе-

ние прибыли (дохода от предпринимательской дея-

тельности), включает в себя: 

1) осуществление непосредственных произ-

водственных функций, то есть производство това-

ров (продукции) или оказание услуг (например, ма-

шиностроительная компания, туристическая 

фирма, инжиниринговая компания или конструк-

торское бюро); 

2) выполнение посреднических функций, то 

есть оказание услуг, связанных с продвижением то-

вара на рынке и его передачей в соответствующей 

(общественно приемлемой) форме непосред-

ственно от производителя к потребителю. 

Обобщая вышеизложенное, государственное 

предпринимательство призвано сочетать и эффек-

тивно управлять ресурсами государственного и 

частного секторов для реализации стратегических 

задач, стоящих перед нашей страной. Государство 

обладает мощнейшими ресурсами, поэтому в ны-

нешней сложной экономической ситуации, помимо 

администраторов и государственных служащих, 

нужны государственные предприниматели, стра-

теги и новаторы, создающие новые формы органи-

заций, новые процессы и методы производства. 

При этом необходимо развивать культуру государ-

ственного предпринимательства, развивать дело-

вые отношения на всех уровнях и ведение бизнеса. 

Предпринимательство в Узбекистане станет 

основным двигателем экономики нашей страны на 

ближайшие годы, а предпринимательство станет 

индикатором ее качества, вектором, указывающим 

правильное направление действий. 
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Анотація 

В статті висвітлено окремі питання становлення дактилоскопічної ідентифікації, наведено прик-

лади стандартів встановлення подібних тотожностей у інших країнах, розглянуті різні підходи до роз-

робки та реалізації дактилоскопічних стандартів. Представлено кількісна та якісну оцінку окремих ознак 

при встановлення тотожності сліду під час проведення дактилоскопічної експертизи в Україні.  

Abstract 

The article highlights individual issues of dactyloscopic identification, provides examples of standards for 

establishing similar identities in other countries, considers various approaches to the development and 

implementation of dactyloscopic standards. Quantitative and qualitative assessment of individual features when 

establishing the identity of a trace during dactyloscopic examination in Ukraine is presented. 
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З минулого і до сьогодення, основним питан-

ням проведення дактилоскопічної ідентифікації за-

лишається встановлення необхідної кількості збіж-

них деталей будови папілярного узору при порів-

нянні сліду дактилоскопічного походження та 

відповідного йому відбитку чи відтиску в дактило-

скопічній карті певної особи, достатньої для отри-

мання позитивного ідентифікаційного висновку. 

Тобто, потрібно визначити фіксовану кількість оз-

нак деталей папілярного візерунка у сліді, виявле-

ному під час огляду місця події чи який виявлений 

під час проведення експертизи на предметі, вилуче-

ному з місця події. В подальшому слід визначити 

цю ж кількість ознак у відбитку чи відтиску пальця 

чи долоні руки підозрюваного. Результатом буде 

встановлення тотожності між ними, враховуючи 

стійкість та якість виявлених ознак. 

Вирішення проблеми проведення ідентифіка-

ційних досліджень слідів пальців рук потребує сис-

темного підходу. Ця обставина визначає завдання 

та предмет дослідження, актуальність яких обумо-

влена потребами правоохоронної практики. Насам-

перед, вирішуються завдання розробки комплекс-

ної системи методів підрахунку ідентифікаційної 

значимості слідів, що забезпечує ефективне прове-

дення ідентифікаційного дактилоскопічного дослі-

дження.  

З початку минулого століття багато вчених ро-

били спроби визначити кількість деталей папіляр-

ного узору, достатню для позитивного категорич-

ного ідентифікаційного висновку.  

Найбільшого визнання отримав кількісний 

критерій, запропонований на початку ХХ століття 

французьким криміналістом Бальтазаром. За його 

розрахунками кількісний критерій (дактилоскопіч-

ний стандарт) склав 17 збіжних окремих ознак для 

виділення однієї людини з 2 млрд. При цьому він 

враховував кількість ознак та деякі їх якісні харак-

теристики.  

Зваживши на умову, за якою дослідження про-

водиться на обмеженій території, він довільно зни-

зив свій стандарт до 12 ознак. В окремих країнах з 

урахуванням певних факторів, насамперед чисель-

ності населення, названий кількісний критерій було 

зменшено: в Іспанії – до 10–12, Англії – 16, Австрії, 

Румунії, Франції (за винятком префектури Парижа) 

– 12. У самому Парижі – 17.  
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Однак дослідження вчених показали, що не 

може існувати суто кількісного критерію ідентич-

ності у вигляді однієї фіксованої сукупності дета-

лей папілярного візерунка, яка б послужила станда-

ртом ідентифікації як в дактилоскопії, так і в інших 

ідентифікаційних криміналістичних дослідженнях.  

Це зумовлено тим, що стандартом дактилоско-

пічної ідентифікації має бути не число деталей, а 

обсяг інформації, що міститься в сліді, причому кі-

лькість деталей та обсяг інформації – це поняття не 

рівнозначні, оскільки кількість деталей є лише од-

ним із інформативних елементів папілярного узору, 

але не єдиним [1; с. 24]. 

На сьогодні в світі існують два принципово рі-

зні підходи до «стандарту» дактилоскопічної іден-

тифікації: 

- достатність для категоричного позитив-

ного ідентифікаційного висновку виявлених збігів 

у сліді та відбитку (за відсутності відмінностей) ви-

значається експертом у кожному конкретному ви-

падку дослідження виходячи з наявного у нього об-

сягу спеціальних знань та досвіду. Такий підхід за-

стосовується як у дактилоскопії (наприклад, у 

США),так і в інших видах експертиз (судової балі-

стики, трасології, почеркознавства тощо); 

- необхідність розробки певних національ-

них стандартів дактилоскопічної ідентифікації у 

вигляді певної кількості деталей візерунка, як на-

приклад, 12 – у Франції, Німеччині, Голландії та де-

яких інших країнах, а також 16 – в Англії.  

Стосовно застосування національних стандар-

тів також визначилися два підходи.  

 У першому випадку стандарт директивно 

визначає мінімальну кількість ознак, що збіга-

ються.  

 В іншому – національний стандарт може 

бути лише орієнтиром на формування експертом 

остаточного ідентифікаційного висновку.  

 Саме така позиція відображена І. Еветтом 

та Р. Вільямсом у 1995 р. на всесвітньому симпозі-

умі з дактилоскопії в Академії поліції Ізраїлю, на 

якій більшістю провідних фахівців з одинадцяти 

країн було прийнято спільну заяву: «Не існує нау-

кових обґрунтувань для встановлення заздалегідь 

визначеної мінімальної кількості деталей будови 

папілярних ліній, які повинні містити два порівню-

вані відображення папілярних візерунків у разі 

прийняття позитивного ідентифікаційного рі-

шення» [2].  

 При цьому думки експертів виявилися 

практично однозначними і полягали в необхідності 

перегляду прийнятого в Англії дактилоскопічного 

стандарту.  

 Проблеми статистичної дактилоскопії від-

билися у роботах радянських, російських і зарубіж-

них дослідників: Г.Л. Грановського, А.Я. Паліаш-

вілі, П.Г. Орлова, А.А. Гусєва, В.А. Андріанова, 

А.А. Фокіна, Л. Г. Еджубова Б.С. Брудовського, 

В.П. Сичова, В.Є. Корноухова, Ст Santamaria, С. Кі-

нгстон, S. Гаупт, J. Остербург, Д. Стоуні, Дж. Торн-

тон, В.П. Сич та ін. 

В результаті проведених досліджень, а також 

аналізу практики було встановлено, що реальний 

обсяг інформації у сліді об'єктивно визначається та-

кими параметрами:  

1) кількістю деталей;  

2) видом деталей – морфологічним розмаїттям 

ознак (слід, що містить, наприклад, тільки початку 

лінії буде менш інформативним, ніж слід з тим са-

мим числом різноманітних деталей, так як різнома-

нітність деталей збільшує кількість можливих ком-

бінацій;  

3) частотою зустрічальності деталей (рідкісні 

деталі мають більшу «ціну»).  

4) розміщенням деталей у потоці папілярних 

ліній (топографією). У двох різних відбитках може 

збігатися кількість деталей, їх види та ін. Однак це 

ще не свідчить про їхню схожість. При рівності за-

значених показників розміщення деталей може зна-

чно відрізнятися і це свідчить у тому, що такі сліди 

залишені різними особам;  

5) величиною сліду, що виражена довжиною 

папілярних ліній (Еджубов). Розмір сліду неспро-

можна визначатися його площею, оскільки зустрі-

чаються дактилоскопічні відбитки з різною щільні-

стю папілярних ліній. Тому природним є вираз ве-

личини сліду через загальну довжину папілярних 

ліній.  

У свою чергу, для використання дискретних 

математичних підходів цю довжину було вирішено 

висловлювати за допомогою еталонних відрізків, 

рівних у візерунку 4 мм. Л.Г. Еджубов зазначає, що 

навіть у найбільш несприятливих ситуаціях (неве-

ликий слід та ін.) ідентифікації достатньо збігу в 

сліді та відбитку 9 деталей візерунка. Це число «9» 

цілком могло б замінити «число Бальтазара» (12 де-

талей) і бути орієнтиром для експертів-практиків.  

Кількість ознак, необхідні ідентифікації лю-

дини, тісно пов'язані з поняттям сукупності об'єктів 

(тобто – людей), серед яких необхідно виділити 

одну.  

У цьому плані запропоновано кілька варіантів:  

- виділяти одну людину з усіх, хто живе на Зе-

млі (6 мільярдів);  

- виділяти одну людину із сукупності людей, 

які проживають на конкретній території (країни, мі-

ста тощо), та деякі інші.  

Якщо в якості сукупності, з якої слід виділити 

одну людину, орієнтуватися на кількість населення, 

що проживає на конкретній території, де скоєно 

злочин, з урахуванням міграційної активності насе-

лення на даній території можливе використання (як 

зазначають сучасні дослідники) як стандарт дакти-

лоскопічної ідентифікації 9 (дев'яти) ) ознак і вико-

ристовувати цей стандарт для виділення однієї лю-

дини, наприклад з 10 млн. Запропонований крите-

рій має потенційний «запас міцності», зумовлений 

низкою чинників.  

Так, виключення з числа дітей, що перевіря-

ються (якщо слід пальця (за розмірами) виключає 

його походження від дитини), дозволить зменшити 

групу об'єктів, що перевіряються приблизно на 30 

% (залишається 7 млн. осіб). Визначивши, що слід 

залишений мізинцем правої руки, можна зменшити 

сукупність, що перевіряється, ще в десять разів (700 

тис. осіб). Встановивши, що візерунок є радіальною 
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петлю, експерт зменшить масив, що перевіряється, 

ще в тисячу разів. У групі, що перевіряється, зали-

шиться 7 тисяч осіб, які мають радіальні петлі на 

мізинцях правої руки.  

Таким чином, виключення з масиву тих чи ін-

ших груп об'єктів, що перевіряється, створюється 

надлишковий «запас міцності» у прийнятого крите-

рію, який може знижуватися в конкретному випа-

дку.  

Слід пам'ятати, що окремі ознаки будови папі-

лярного узору, як і його загальні ознаки, відрізня-

ються за значимістю. Початки та закінчення папі-

лярних ліній зустрічаються частіше, а тому є менш 

цінними з ідентифікаційної точки зору, ніж острі-

вці, гачки або містки. Однак навіть початки та за-

кінчення можуть становити велику цінність за 

умови їхнього незвичайного сукупного поєднання.  

Для об'єктивної кількісної оцінки ідентифіка-

ційного значення ознак та визначення придатності 

слідів для ідентифікації у 1974 р. Л.Г. Еджубовим 

та Б.С. Брудовським було розроблено кількісний 

метод визначення придатності слідів для ідентифі-

кації, який дозволяє кількісно визначити обсяг іде-

нтифікаційної інформації у кожному сліді (без ура-

хування поро- та еджеоскопічних ознак).  

В основі методу лежить поділ деталей папіля-

рних ліній на три типи: ті, що збільшують кількість 

ліній в потоці (початки та розгалуження папілярних 

ліній), ті, що зменшують кількість папілярних ліній 

в потоці (вічка, містки, гачки) [3, с. 121-143]. 

Метод дає можливість урахування кількісних 

характеристик сукупності окремих ознак у сліді в 

цілому. При цьому використовується така статис-

тична інформація щодо папілярного узору, що у да-

ктилоскопічному відбитку пальця міститься в сере-

дньому 80 окремих ознак (початків – 20, закінчень 

– 20, розгалужень – 12, злиття – 12, точок – 4, ури-

вків – 3, містків – по 1 кожного їх двох видів, гачків 

– по 1 кожного з чотирьох видів), тобто по 32 

ознаки, які збільшують та зменшують кількість па-

пілярних ліній збільшують та 16, які не змінюють 

їх кількість.  

Істотна особливість запропонованого методу 

полягає в тому, що інформацію в сліді несуть як де-

талі папілярних ліній, так і самі лінії. Тому їх про-

тяжність обов'язково має враховуватися щодо при-

датності сліду для ідентифікації.  

Методика визначення придатності папіляр-

ного сліду для ідентифікації має три етапи. Споча-

тку роблять підрахунок ідентифікаційної цінності 

деталей, які є в сліді, потім проводять підрахунок 

ідентифікаційної цінності за величиною сліду (дов-

жиною папілярних ліній) і на заключному етапі ви-

значають надійність експертного висновку.  

Було запропоновано наступний метод (спосіб) 

наближеного підрахунку ідентифікаційної значу-

щості сліду.  

Вся інформація сліду, що оцінюється, транс-

формується в кількість ознак або в «умовні точки» 

[4, с. 113-115]. Кожна з них, яка часто зустрічається 

(початок і закінчення, злиття та розгалуження) поз-

начається як одна точка в ідентифікаційній сукуп-

ності, тобто як одна ознака. Ознаки, які рідко зу-

стрічаються (такі як вічко, місток, фрагмент та 

інші), які зустрічаються втричі рідше, ніж ті, які ча-

сто зустрічаються, приймаються за три точки кожен 

(це мінімальна оцінка їх переважної ідентифікацій-

ної цінності перед поширеними ознаками).  

У сліді, крім зазначеної інформації, є лінії, які 

не несуть ознак – порожні, які також підрахову-

ються. «Порожні» лінії мають менше ідентифіка-

ційне значення, ніж лінії з поширеними ознаками, 

тому кожні три лінії, незалежно від їхньої довжини, 

приймаються за одну умовну точку або одну 

ознаку. Якщо при розподілі кількості «порожніх» 

ліній на три залишається одиниця, її просто відки-

дають. Якщо залишається двійка, то на власний ро-

зсуд (залежно від достовірності визначення харак-

теристик) експерт може додати ще одну «умовну 

точку» або не робити цього. Застосовуючи ці пра-

вила розрахунку отримаємо сумарну ідентифіка-

ційну оцінку представленого модельного сліду в 

«умовних точках» - вона повинна скласти 12.  

Таким чином, оцінивши слід як фрагментарне 

відображення папілярного візерунка, що містить 12 

ідентифікаційних ознак, можна, відповідно до пог-

лядів більшості вітчизняних та зарубіжних експер-

тів-практиків та дослідників-теоретиків, впевнено 

констатувати, що він придатний для ототожнення. 

Запропонований підхід до оцінки слідів засто-

совується до роботи як з якісними, і з неякісними 

слідами. Якщо в неякісному сліді неможливо дифе-

ренційовано оцінити ознаку, або взагалі можливо 

розледіти лише зменшення чи збільшення потоку, 

то пропонувалось зазначати цю ознаку однією 

«умовною точкою». Чітко виділивши якусь рідкі-

сну ознаку, навіть у неякісному сліді, можна внести 

до ідентифікаційної сукупності три «умовні точки». 

Усі «порожні» лінії, що достовірно встановлю-

ються, підраховувались і приймались кожні три з 

них за одну «умовну точку».  

Запропонований метод має «запас міцності», 

тому що не враховує деякі характеристики, що ма-

ють ідентифікаційне значення, наприклад, топогра-

фічні кутові.  

Крім того, майже всі рідкісні ознаки мають ча-

стоту появи, що відрізняється більш ніж у тричі від 

частот поширених ознак, іноді навіть більш ніж на 

порядок. Слід також зазначити, що деякі поєднання 

поширених ознак, таких як злиття та розгалуження, 

закінчення та початку, мають ідентифікаційні яко-

сті, значно вищі, ніж просто дві поширені ознаки.  

Наприклад, відомо, що початок лінії, що йде за 

закінченням через незначний, але виражений про-

міжок (припустимо, в 7-8 мм), є значно більш інфо-

рмативною комбінацією, ніж просто дві ці ознаки, 

розташовані один від одного на пару ліній. Пропо-

нований підхід враховує як кількісні, і основні які-

сні характеристики сліду й те водночас дозволяє 

дати сліду однозначну кількісну оцінку в прийня-

тих у практиків одиницях.  

В окремих випадках, у якості окремих ознак 

можуть виступати й особливості будови країв папі-

лярних ліній і взаємне розташування пор, які так 
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само, як і деталі будови папілярного узору, індиві-

дуалізують досліджуваний слід.  

Значимість пор, як ідентифікаційних ознак 

зростає, якщо в сліді чітко відображено порівняно 

невелику ділянку папілярного узору, тому що в 

цьому випадку вони можуть становити основну 

масу ознак.  

Висновок про придатність слідів для ідентифі-

кації особи має робитися не на основі мінімального 

рівня кількісно-якісних характеристик, а припус-

кати і певний запас ознак, оскільки остаточний ви-

сновок може визначити лише результат конкрет-

ного порівняльного дослідження. Висновок про 

придатність сліду для ідентифікації особи буду-

ється на внутрішньому переконанні експерта, осно-

вою формування якого є об'єктивність, ретельність 

дослідження та досвід його практичної роботи. Чи-

сленні експерименти показали, що середньостатис-

тично непридатними для ототожнення виявляються 

сліди, що містять від 1 до 4 деталей. Якщо слід від 

5 до 8 деталей, то придатність їх для ідентифікації 

може бути розрахована, оскільки вона залежить від 

виду деталей, частоти їх народження і від числа ета-

лонних відрізків у сліді.  

На даний час в Україні налічується ряд держа-

вних науково-дослідних установ судової експер-

тизи, однак більшість дактилоскопічних експертиз 

проводиться підрозділами Експертної служби Мі-

ністерства внутрішніх справ України, в межах роз-

слідування кримінальних проваджень за різними 

видами злочинів. 

В Методиці дактилоскопічної експертизи [5], 

ідентифікація встановлюється не за кількістю ознак 

деталей будови папілярного узору, а за обсягом ін-

формації, що міститься у кожному конкретному 

сліді (наприклад, кількість відображених у сліді оз-

нак, їх ідентифікаційна вагомість, якість відобра-

ження та особливості розташування і взаєморозта-

шування тощо).  

Висновок про індивідуальність сукупності ви-

явлених ознак сліду, залишеного нігтьовою фалан-

гою пальця руки, потрібно робити, виходячи із мо-

жливості віднесення сліду до наступних категорій: 

особливо складний, складний, середньої складності 

та простий [5, с.33]. 

До особливо складного сліду прийнято відно-

сити сліди папілярного узору, у якому неможливо 

визначити тип та вид узору, а також зони нігтьової 

фаланги пальця руки, але наявні 8 окремих ознак 

(від 2 високої ідентифікаційної вагомості до 6 - ни-

зької) та достатня кількість пороеджеоскопічних 

ознак. 

До складного сліду відносять сліди, у яких не-

можливо встановити тип і вид узору, але наявні 8 

окремих ознак низької ідентифікаційної вагомості, 

розташованих на відомій зоні нігтьової фаланги па-

льця. 

 У слідах середньої складності можливо ви-

значити тип узору та коли в наявності є не більше 8 

окремих ознак, а у простих слідах вільно визнача-

ються тип та вид узору та наявні 8 окремих ознак. 

Ідентифікаційна вагомість окремих ознак папі-

лярних узорів залежить від частоти їх зустрічально-

сті. Так відомо, що найчастіше спостерігають поча-

тки та закінчення папілярних ліній, злиття та розга-

луження (біля 48,5 % та 33,5 % відповідно, тому їх 

відносять до ознак низької ідентифікаційної ваго-

мості), рідше - фрагменти і крапки, гачки, острівці 

та містки (біля 10,4 %, 4,3 %, 2,4 %, та 1% відпо-

відно, тому їх відносять до ознак високої ідентифі-

каційної вагомості. 

Варто зауважити, що у процесі слідоутворення 

нерідко відбувається викривлення папілярного 

узору, що призводить до спотвореного відобра-

ження деяких його загальних ознак у сліді. Такі ро-

збіжності, зазвичай, бувають викликані умовами 

слідоутворення (наприклад, «забиття» сліду дакти-

лоскопічними порошками, низька якість дактилос-

копіювання). Результатом впливу зазначених при-

чин найчастіше є такі розбіжності: 

- у сліді - закінчення (початок) папілярної лі-

нії, а у відбитку на цьому місці - злиття (розгалу-

ження), і навпаки; 

- у сліді - розрив певної папілярної лінії, а у 

відбитку його немає, і навпаки; 

- у сліді - окрема коротка папілярна лінія, а у 

відбитку на тому самому місці - вічко або гачок, 

тобто з'єднання з поряд розташованою лінією або 

навпаки. 

У окремих випадках це призводить до експер-

тних помилок. Як зазначають О.П. Дубовий, В.Я. 

Лукашенко та Я.В. Рибалко, помилкові позитивні 

висновки при ідентифікаційних дослідженнях скла-

дних слідів будуються експертом на основі сукуп-

ної оцінки групи ознак, що збігаються за своїм вза-

єморозташуванням в порівнюваних відображеннях 

папілярного узору. Однак через низьку якість сліду 

оцінити якісні характеристики ознак експерт не 

може, що в значній мірі знижує ідентифікаційну ва-

гомість досліджуваних ознак. При цьому аналіз по-

милкових висновків показує, що експерти, здійсню-

ючи зазначену помилку, як правило, недооцінюють 

розбіжні характеристики відображень папілярних 

узорів, наприклад, не помічають погано видимих 

розбіжних окремих ознак, недооцінюють такі зага-

льні ознаки, як кривизна та щільність потоків папі-

лярних ліній [6, с. 79]. Помилковий ідентифікацій-

ний висновок експерт формулює, як правило, у ви-

падках, коли він оцінює як неспівпадаючі ознаки, 

які насправді до будови папілярних узорів не нале-

жать, чи то ознаки, які привнесені в будову папіля-

рних узорів в ході життєдіяльності людини (рубці, 

ознаки захворювань та ін.), а також ознаки, які ви-

никли в результаті особливостей механізму слідо-

утворення і слідовиявлення [7, с. 372]. 

Враховуючи актуальність питання встанов-

лення критерію придатності слідів дактилоскопіч-

ного походження для ідентифікації, на даний час в 

Експертній службі МВС проводяться заходи з на-

працювання та обговорення проєкту нової редакції 

Методики дактилоскопічної експертизи 

Отже, з одного боку, криміналістами у бага-

тьох країнах накопичено достатній науковий, соці-

ологічний та емпіричний матеріал, який дозволяє 
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коректно вирішити проблему вибору національ-

ного стандарту дактилоскопічної ідентифікації як 

орієнтир для фахівців в області дактилоскопії, з ін-

шого – у багатьох країнах діють на досить жорсткій 

нормативній основі довільно обрані та науково не 

обґрунтовані національні стандарти. Далекі від ре-

алій «пороги» ідентифікації призводять до великих 

втрат у вирішенні завдань встановлення істини у 

кримінальних справах. Методика дактилоскопіч-

ного дослідження в Україні слідів рук здійснюється 

з урахуванням використання науково обґрунтова-

них кількісно-якісних критеріїв оцінки обсягу інфо-

рмації у слідах, не дивлячись на це, вказаний напря-

мок дослідження постійно вдосконалюється з ме-

тою пошуку нових моделей таких критеріїв з метою 

попередження надання хибних висновків при про-

веденні дактилоскопічних ідентифікацій 
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