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Abstract. 

The study showed that the most significant metabolic prerequisites for the development of nonalcoholic fatty 

liver disease on the background of obesity and chronic kidney disease are probable postprandial hyperglycemia, 

hyperinsulinemia and increased glycosylation of hemoglobin. The reason for the progression of the metabolic 

syndrome on the background of non-alcoholic fatty liver disease and chronic kidney disease is lipid distress syn-

drome with an increase in blood low-density proatherogenic lipoproteins, deficiency of high-density antiathero-

genic lipoproteins. The leading role in the development and progression of non-alcoholic steatohepatitis and he-

patic circulatory disorders is played by the growth of triglycerides in the blood. Thus, the development of nonal-

coholic fatty liver disease in patients with chronic kidney disease and obesity is accompanied by significant dys- 

and hyperlipidemia with the maximum among the groups of comparison increase in blood cholesterol and low-

density proatherogenic lipoproteins, probable decrease in antiatheterogenesis and atheterogenesis. 

Анотація. 

За результатами нашого дослідженнябуло встановлено, що найбільш суттєвими метаболічними пе-

редумовами розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок 

є вірогідна постпрандіальна гіперглікемія, гіперінсулінемія та зростання ступеня глікозилювання гемогло-

біну. Причиною прогресування метаболічного синдрому на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки та 

хронічної хвороби нирок є ліпідний дистрес-синдром із зростанням у крові проатерогенних ліпопротеїнів 

низької щільності, дефіцитом антиатерогенних ліпопротеїнів високої щільності. Провідну роль у розви-

тку та прогресуванні неалкогольного стеатогепатиту та розладів печінкового кровообігу справляє зрос-

тання в крові тригліцеридів.Таким чином, розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з 

хронічною хворобою нирок та ожирінням супроводжується суттєвою дис- та гіперліпідемією із макси-

мальним серед груп порівняння зростанням вмісту в крові холестеролу та проатерогенних ліпопротеїнів 

низької щільності, вірогідним зниженням протиатерогенних ліпопротеїнів високої щільності та зростан-

ням індексу атерогенності. 

 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, chronic kidney disease, obesity. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, ожиріння. 

 

Introduction. An important problem of internal 

medicine is the problem of comorbidity of non-

alcoholic fatty liver disease (NAFLD) with obesity, 

chronic kidney disease (CKD), which has significant 

general medical and social significance [1, 2]. The 

range of diseases included in the concept of NAFLD 

includes non-alcoholic hepatic steatosis (NASP), 

steatohepatitis (NASH), which may be accompanied by 

liver fibrosis (AF) and transform into liver cirrhosis 

(CP). The prevalence of NAFLD in the population is 

10-33%. The prevalence of NASH in the world is 10% 

(600 million people) [4, 5, 8]. Over the last 5 years, the 

incidence of steatohepatitis in Ukraine has increased by 

76.6%. 12-40% of patients with hepatic steatosis 

develop NASH with early AF within 8-13 years. 25% 

of them develop CP, hepatocellular insufficiency 

(PKN) (15%) or precirotic changes (10%). 7% of 

patients with compensated CP develop hepatocellular 

carcinoma within 10 years, and 50% of them require 

liver transplantation or die from PKN. kidney disease, 

obesity. 

The purpose of the study: to determine the 

intensity of the mechanisms of mutual burdening of 

non-alcoholic fatty liver disease on the background of 

obesity, depending on its form in the presence of 

comorbid chronic kidney disease and its stage. 

Material and methods of research. 135 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) with 

comorbid obesity I degree and chronic kidney disease 

(CKD) of the 1st and 2nd stage, were examined. Pa-

tients were divided into 2 groups: of which 52 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis with obesity I degree 

(group 1), 53 patients with non-alcoholic steatohepati-

tis with comorbid obesity of the 1st degree and chronic 

kidney disease of the І-ІІ stage (chronic uncomplicated 
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pyelonephritis with latent phase in subsiding exacerba-

tion phase) (group 2). The control group consisted of 

30 practically healthy persons of the corresponding age 

and sex. The average age of patients was (45.8 ± 3.81) 

years, men were 48, and women 57 persons. The func-

tional state of the endothelium was studied by the con-

tent of stable metabolites of nitrogen monoxide (NO) 

(nitrites, nitrates) In the blood by L.C.Green et al. The 

number of desquamated endothelial cells in the blood 

was determined by the method of J.Hladovec in the 

modification of N.N. Petrischev et al. The lipid blood 

spectrum was studied based on the content of common 

lipids (TL), total cholesterol, triacylglycerols (TG), low 

density lipoprotein (LDL) and high-density lipoprotein 

(HDL) (Danish Ltd, Lviv), and also calculated the in-

dex of atherogenicity (IA) by the formula: IA = total 

cholesterol / HDL. The degree of carbohydrate com-

pensation was determined by the level of glycemia in 

the onset and 2 hours after glucose loading (glucose tol-

erance test) by the glucose oxidase method, the content 

of insulin in the blood (DRG System) - by the immuno-

assay (ELISA) method, the content of glycosylated he-

moglobin (HbA1c) using standard sets of reagents 

(DanishLtd, Lviv) by the method of V.A. Koroleva. 

The diagnosis of NASH was established in accord-

ance with the unified clinical protocol, approved by the 

order of the Ministry of Health of Ukraine No. 826 from 

06.11.2014, in the presence of criteria for the exclusion 

of chronic diffuse liver disease of the viral, hereditary, 

autoimmune or medicinal genesis as causes of choles-

tatic or cytolytic syndromes, as well as the results of the 

USG survey. Diagnosis and treatment of CKD were 

performed according to the recommendations of the 

clinical guidelines of the State Institute "Institute of 

Nephrology, NAMS of Ukraine" (2012). 

The statistical analysis of the results was carried 

out in accordance with the type of research carried out 

and the types of numerical data that were obtained. Dis-

tribution normality was verified using Liliefors, 

Shapiro-Uilka tests and the direct visual evaluation of 

eigenvalues distribution histograms. Quantitative indi-

ces having a normal distribution are represented as 

mean (M) ± standard deviation (S). Discrete values are 

presented in the form of absolute and relative frequen-

cies (percentage of observations to the total number of 

surveyed). For comparisons of data that had a normal 

distribution pattern, parametric tests were used to esti-

mate the Student's t-criterion, Fisher's F-criterion. In 

the case of abnormal distribution, the median test, 

Mann-Whitney Rank U-Score, and Wilcox's T-crite-

rion (in the case of dependent groups) were used for 

multiple comparison. Statistica for Windows version 

8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Mi-

crosoft, USA) software packages were used for statisti-

cal and graphical analysis of the obtained results. 

Results of the research and their discussion. 

Analysis of the lipid profile of the blood in patients with 

NASH and obesity showed a number of changes that 

differed depending on the presence of CKD (table). In-

dicators of concentration in blood of total lipids in pa-

tients of 1st and 2nd groups exceeded the norm by 

26.4% and 34.2%, respectively, with a statistically sig-

nificant difference between the groups (p <0.05). 

Table 

Indicators of lipid spectrum of blood and endothelial dysfunction in patients with non-alcoholic stethohep-

atitis, obesity of the I-II degree and with comorbidity with chronic kidney disease of the І-ІІ stage (M ± m) 

Indicators, units measurement 

Groups of patients surveyed 

PHP 
Group 1 

NASH+Obesity 

Group 2 

NASH with CKD + Obesity 

Total Cholesterol, mmol / l 4,72±0,11 6,89±0,38* 6,93±0,39*/** 

LDL, mmol / l 2,54±0,02 4,05±0,022 * 4,58±0,04*/** 

HDL, mmol / l 1,28±0,05 0,72±0,02 * 0,76±0,04 */** 

TG, mmol / l 1,47±0,03 2,42±0,03* 3,19±0,07 */** 

NO IN BLOOD, mmol / l 15,32±1,225 30,49±1,318 * 40,51±1,173 */** 

ET-1, pmol / l 6,17±0,854 11,25±0,457 * 18,83±0,559 */** 

DEC х104/L 3,03±0,204 3,87±0,123 * 5,80±0,127 */** 

Notes: * - changes are probable in comparison with the index in PHP (P <0,05); 

** - changes are probable when comparing the indices in patients with NASH (P <0.05); 

The content of total cholesterol in blood indicated 

that it increased by 37.4 and 46.7 (p <0.05) compared 

with PHPs in patients of 1st and 2nd groups (table). 

Changes in the concentration of TG in the form of a 

significant increase (respectively, 2.2 and 2.0 times (p 

<0.05)) were recorded in the 1st and 2nd groups of pa-

tients. That is, the content in TG in the blood in the 

comorbid flow of NASH with CKD and obesity were 

significantly lower than in patients with NASH and 

obesity. 

The study of blood concentrations of proathero-

genic lipoprotein fractions indicated a number of 

changes: the concentration of LDL in the patients of the 

1st group was 1.5 times higher than the control group 

(p <0.05), and in patients of the 2nd group LDL in-

creased in 1.7 times (p <0.05) (table). It is also neces-

sary to point out that with the increase in the activity of 

cytolysis, the content of the cholesterol and LDL in the 

blood in NASH with comorbidity with CKD and obe-

sity - increased, which may be an important prognostic 

factor in the progression of atherosclerosis in these pa-

tients. Concentration in blood of antiatherogenic lipo-

proteins - HDL in patients of both groups was signifi-

cantly lower in comparison with control: in patients of 

the 1st group - in 1,5 times (p <0,05), in 2nd group - 1,7 

times (p <0.05). As can be seen from the results of the 

study, the maximum suppression of HDL synthesis 

(Table 1) was observed in patients of the 2nd group, 

indicating a minimum level of protection of endothelial 
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vessels from free radical aggression and atherogenic 

fractions of blood lipids. The result of these changes 

was a significant increase in the index of atherogenicity 

in patients of both groups of observation: the 1st group 

- 2.2 times, the 2nd group - 2.0 times with the maximum 

changes in the index in patients with NASH, CKD and 

obesity, which testifies on the one hand, the presence of 

significant risk factors for the progression of athero-

sclerosis in these patients on the background of obesity, 

and on the other - on the favorable pathogenetic situa-

tion with regard to the progress of NASH. Thus, the de-

velopment of NASH in patients with CKD and obesity 

is accompanied by a significant disorder of dis-hyper-

lipidemia with the highest among groups comparing 

with the increase in the content of cholesterol and low-

density proatherogenic lipoprotein, a possible decrease 

in high-density anti-atherogenic lipoprotein and an in-

crease in the atherogenicity index. 

The results of the study showed that in patients 

with NASH, a significant increase in the content of NO 

in the blood was detected in comparison with the index 

in PHP (p <0,05) (Table 1) in group 1 - in 2,1 times, in 

the 2nd group - in 2,6 times (p <0,05). The role of ni-

trosative stress in the pathogenesis of NASH was 

proved, the confirmation of which is the increase in the 

concentration of nitrosothiols, peroxynitrite and other 

metabolites NO in the blood [2, 10]. Increased peroxy-

nitrite formation due to the generation of NO by leuko-

cytes is an important aspect of the damaging effect and 

inflammation process in NASH [3]. Pathological hy-

perproduction of NO by endothelial cells and leuko-

cytes from inflammatory infiltrates in the liver contrib-

utes to the development of nitrosative stress in NASH. 

The established hypernitrate in blood may also be con-

sidered compensatory in response to hyperproduction 

of ET-1 in all observational groups. Thus, the content 

of ET-1 exceeded the index in PHP, respectively, in pa-

tients in the 1st group in 1.7 times, in the 2nd group - in 

3.0 times (p1-2 <0.05). Confirmation of the presence of 

endothelial dysfunction (ED) in patients with NASH 

with CKD resulted in a probable growth of the number 

of desquamated endothelial cells (DEC) in the 2nd 

group of patients in 1.9 times (p2 <0.05). Generation by 

neutrophils during the exacerbation of NASH of a sig-

nificant number of active forms of oxygen and nitrogen 

and hyperproduction of endothelial cells and endome-

trial lymphocytes with progressive damage to the endo-

thelium (growth of DEC) leads to significant ED, ac-

companied by mosaic angiospasm of the arteries due to 

hyperproduction of ET-1 and parectic vasodilatation of 

the veins of the portal vein system because of the hy-

perproduction of NO. 

Conclusions Thus, in patients with non-alcoholic 

steatohepatitis on the background of obesity lipid dis-

tress syndrome with an increase in total cholesterol in 

blood, low density proatherogenic lipoproteins, and a 

deficiency in anti-atherogenic high-density lipopro-

teins is characterized. In a comorbid flow of non-alco-

holic steatohepatitis and chronic kidney disease stage I 

and II on the background of obesity a deeper lipid im-

balance (hypertriacylglycerolemia (2.1 times, p <0.05), 

hypercholesterolemia (1.5 times, p <0.05), including in 

the low density lipoprotein (1.8 times, p <0.05), de-

crease in the content of high density lipoprotein (1.8 

times, p <0.05), increase in the atherogenic index (at 2 

, 7 times, p <0,05), as well as hyperproduction of the 

endothelium of the NO and lymphocytes with progres-

sive damage to the endothelium (growth of DEC)) was 

confirmed. 

The prospect of further scientific research in 

this direction is the development of a method for the 

early prevention of non-alcoholic steatohepatitis on the 

background of obesity and the accompanying CKD of 

the 1st and 2nd stage. 
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Abstract. 

As a result of studies, it was found that in patients with non-alcoholic steatohepatitis that arose on the back-

ground of obesity, a significant increase in the synthesis of collagen and glycosaminoglycans was observed, which 

was accompanied by ineffective resorption of newly formed collagen due to inhibition of the collagenolytic activity 

of blood plasma, due to significant activation of proteinase inhibitors, significant imbalance in the system metab-

olism of connective tissue. Under the conditions of comorbidity of non-alcoholic steatohepatitis and chronic kidney 

disease, the synthesis and resorption of collagen are activated, but the anabolism processes predominate, in spite 

of compensatory activation of collagenolysis, with a significant hyperproduction of actinic-phase proteins, fibron-

ectin, glycosaminoglycans, fibroblast growth factor, and lead to progressive fibrosis of the liver and disturbance 

of its functions. . 

Анотація. 

У результаті досліджень було встановлено, що у хворих на неалкогольний стеатогепатит, що виник 

на тлі ожиріння, встановлено істотне підвищення синтезу колагену та глікозаміногліканів, яке супрово-

джується неефективною резорбцією новоутвореного колагену внаслідок гальмування колагенолітичної 

активності плазми крові, внаслідок істотної активації інгібіторів протеїназ, істотного дисбалансу в си-

стемі метаболізму сполучної тканини. За умов коморбідності неалкогольного стеатогепатиту та хроні-

чної хвороби нирок активуються і синтез і резорбція колагену, але процеси анаболізму переважають, не-

зважаючи на компенсаторну активацію колагенолізу, із істотнішою гіперпродукцією гострофазових біл-

ків, фібронектину, глікозаміногліканів, фактора росту фібробластів і призводять до прогресуючого 

фіброзування печінки та порушення її функцій.  

 

Keywords: nonalcoholic steatohepatitis, chronic kidney disease, fibrosis of the liver 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, хронічна хвороба нирок, фіброз печінки 

 

Introduction. The comorbidity of non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH) and chronic kidney disease 

(CKD) on the background of obesity is often recently 

drawn to the attention of both practitioners and re-

searchers [1, 2]. An important role in the pathogenesis 

of progression of liver and kidney diseases is played by 

the system of components of connective tissue (CT) of 

the extracellular matrix (PCM) [3,4,7]. According to 

the literature, non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD) in progress leads to the development of both 

liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma, the inci-

dence of which on the background of NAFLD substan-

tially exceeds the indicators in the population. There are 

numerous attempts by scientists to find new probable 

biochemical markers of fibrosis formation intensity 

[8,9,11], to increase the diagnostic value, sensitivity 

and specificity of existing methods, and to develop 

methods of influence to inhibit these processes. 

The aim of the study. to find out the features of 

the carbohydrate-protein components state of the con-

nective tissue of the extracellular matrix of the liver and 

kidneys in non-alcoholic steatohepatitis in patients with 

obesity of the 1st degree and chronic kidney disease of 

the 1st and 2nd stage. 

Material and methods of research. 140 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) with 

comorbid obesity of 1st degree and chronic kidney dis-

ease (CKD) of І-ІІ stage were examined. Patients were 

divided into 2 groups that were randomized according 

to age, sex, degree of obesity, and stage of chronic kid-

ney disease (chronic uncomplicated pyelonephritis 

with latent course in the phase of retinal exacerbation). 

The first group of 58 patients with NASH on the back-

ground of obesity (without accompanying CKD), the 

second group of 52 patients with NASH on the back-

ground of obesity with a comorbid CKD I-II stage. The 

control group consisted of 30 practically healthy per-

sons of the corresponding age and sex. 

Changes in the metabolism of the components of 

the extracellular matrix were determined by the free ox-

yproline content in blood (FOP) by S.S. Tetyanets 

(1985) and protein-bound oxyproline (PBOP) by M.S. 

Osadchuk (1979), hexosamines (HA) by O.G. Archi-

pova (1988), seromucoid (SM), sialic acid (SA), fu-

cose-free protein (FFP), using Danush Ltd (Lviv), ceru-

loplasmin (CP) by the Revina method (1976), the level 

of collagenolytic activity of blood plasma (CLA): ac-

cording to the intensity of azocel lysis; the content of 
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the fibroblast growth factor (FGF) in the blood, and 

also on the parameters of the total fibrotest (T.Pounard) 

by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

The diagnosis of NASH was established in accord-

ance with the unified clinical protocol, approved by the 

order of the Ministry of Health of Ukraine No. 826 from 

06.11.2014, in the presence of criteria for the exclusion 

of chronic diffuse liver disease of the viral, hereditary, 

autoimmune or medicinal genesis as causes of choles-

tatic or cytolytic syndromes, as well as the results of the 

USG survey. Diagnosis and treatment of CKD were 

performed according to the recommendations of the 

clinical guidelines of the State Institute "Institute of 

Nephrology, NAMS of Ukraine" (2012).  

The statistical analysis of the results was carried 

out in accordance with the type of research carried out 

and the types of numerical data that were obtained. Dis-

tribution normality was verified using Liliefors, 

Shapiro-Uilka tests and the direct visual evaluation of 

eigenvalues distribution histograms. Quantitative indi-

ces having a normal distribution are represented as 

mean (M) ± standard deviation (S). Discrete values are 

presented in the form of absolute and relative frequen-

cies (percentage of observations to the total number of 

surveyed). For comparisons of data that had a normal 

distribution pattern, parametric tests were used to esti-

mate the Student's t-criterion, Fisher's F-criterion. In 

the case of abnormal distribution, the median test, 

Mann-Whitney Rank U-Score, and Wilcox's T-crite-

rion (in the case of dependent groups) were used for 

multiple comparison. Statistica for Windows version 

8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Mi-

crosoft, USA) software packages were used for statisti-

cal and graphical analysis of the obtained results. 

Results of the research and their discussion. 

According to the results obtained (Table), the intensity 

of the fibrous reactions in patients with NASH, depend-

ing on the presence of a comorbid CKD, indicates a 

probable increase in PBOP blood serum in patients of 

group 1 - 1.6 times compared with PHP (p <0.05), pa-

tients in group 2 - 2.0 times (p <0.05), indicating high 

activity of collagen anabolism in this contingent of pa-

tients. At the same time, the index of FOP in blood (Ta-

ble) which is the biochemical marker of collagen catab-

olism, in patients with NASH in group 1 was 1.2 times 

lower than that in PHP (p <0.05). That is, in patients 

with NASH an intensification of collagen formation 

processes is observed with the background of newly 

formed collagen resorption processes reduction. At the 

same time, in patients of group 2, the FOP content in 

the blood exceeded the data in the PHP by 1.4 times (p 

<0.05), indicating an increase in collagen degradation 

on the background of its high synthesis. The interde-

pendence of the above-mentioned changes confirms the 

presence of a correlation between the content of FOP 

and α2-MG in blood (r = 0.51, p <0.05), the content of 

PBOP and CLA (r = 0.43, p <0.05); the content of FOP 

and CLA (r =0.53, p <0.05) in group 2.  

The analysis of other elements of the extracellular 

matrix components of protein origin changes in blood, 

in particular, ceruloplasmin, indicates its probable in-

crease in patients with steatohepatitis of all groups of 

observation (p <0,05) with a probable prevalence in pa-

tients with NASH in group 2 (1,9 times against 1.4 

times in group 1, p <0.05). We established a strong di-

rect correlation between the values of ceruloplasmin in 

the blood and the content of bile acids (r = 0.67, p 

<0.05), with ceruloplasmin and Alkaline phosphatase 

activity (r = 0.63, p <0.05) . The increase in the content 

of osmotic phase proteins that support the quality of in-

flammation and are activated under conditions of cho-

lestasis, in particular bile acids, is one of the important 

factors in the progression of fibrosis in the liver.  

 

Table 

Indicators of the connective tissue components status in patients with non-alcoholic stethogepatitis, obesity 

and comorbidity with chronic kidney disease 

Indicators, measurement units 

Groups of examined patients 

PHP 
Group І 

NASH with Obesity 

Group ІІ 

NASH with CKD and Obesity 

PBOP, μmol/l 41,48±3,72 64,72±2,38* 83,50±3,73*/** 

FOP, μmol/l 12,39±0,34 10,31±0,50 * 17,38±0,54*/** 

HA, mmol/l 5,54±0,02 6,77±0,12* 8,52±0,27*/** 

SC, mmol/l 1,92±0,02 2,42±0,03* 2,85±0,02*/** 

FFP, μmol/l 37,42±5,79 64,22±5,31* 92,56±3,12*/** 

CLA, c.u. 0,84±0,01 0,73±0,01 * 0,93±0,01*/** 

Ceruloplasmin, mmol/l 12,63±0,12 17,86±0,52* 23,83±1,13*/** 

fibronectin, μg/ml 334,94±12,04 424,21±13,35* 525,30±22,19*/** 

α2-MG, mmol/l 2,35±0,12 4,93±0,13* 6,34±0,14*/** 

FGF, nmol/l 17,92±1,07 36,13±2,52 * 53,23±2,29 */** 

Notes: * - changes are probable in comparison with the index in PHP (P <0,05); 

** - changes are probable when comparing the indices in patients with NASH (P <0.05). 

  

The analysis of changes in another important com-

ponent of the protein-derived PCM (Table) - fibron-

ectin belonging to cellular adhesion molecules indi-

cates a probable increase in its content in the blood of 

patients with NASH with CKD ((1.6 times, p <0.05), 

while in patients with NASH its growth was 1.4 times 

(p <0.05) compared with the indicator in the PHP. 

The established disturbances in the balance of col-

lagen catabolism and anabolism analysis were accom-

panied by a significant increase in the factors of their 

regulation of those inductions, in particular, the content 
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of fibroblasts growth factor in the blood (FGF) - more 

noticed in patients with NASH and CKD (an increase 

3.1 times against 2.1 times in Group 1 p <0.05). These 

phenomena explains induction phenomenon " Sinusoi-

dal capillary" in patients with NASH with perisinusoi-

dal star cells Ito activation, turning them into myofibro-

blast-like cells with hyperproduction of collagen in 

Diss space, the development of pericellular, perissinus-

oidal, centrolobular and other types of fibrosis on the 

background of aseptic inflammation around dystrophic 

(steatosis) of hepatocytes, narrowing of sinusoids and 

formation of progressive disorders of portal circulation. 

As the data show, for the comorbidity of NASH with 

obesity and CKD, these phenomena are more pro-

nounced and increase faster in comparison with the 

course of NASH only against the background of obe-

sity.  

The obtained data testify that in patients with 

NASH, which arose on the background of obesity, a 

significant increase in the synthesis of collagen and gly-

cosaminoglycans was observed, which was accompa-

nied by an ineffective resorption of newly formed col-

lagen due to inhibition of collagenolytic activity of 

blood plasma at NASH, which arose as a result of acti-

vation of proteinase inhibitors (α2- MG), a significant 

imbalance in the metabolism of CT, which leads to pro-

gressive liver fibrosis and violation of its functions. Un-

der conditions of the comorbidity of NASH from the 

CKD of the I-III stages the collagen synthesis and re-

sorption are activated, but the processes of anabolism 

predominate, in spite of compensatory activation of 

collagenolysis, with a significant hyperproduction of 

actinic-phase proteins, fibronectin, glycosaminogly-

cans, fibroblast growth factor and increased degrada-

tion of extracellular matrix fucoglycoproteins and lead 

to progressive fibrosis of the liver and disruption of its 

functions. 

Conclusions A significant increase in the synthe-

sis of collagen and glycosaminoglycans was observed 

in patients with NASH, which was accompanied by an 

ineffective resorption of newly formed collagen due to 

inhibition of the collagenolytic activity of plasma, due 

to significant activation of proteinase inhibitors, a sig-

nificant imbalance in the system of connective tissue 

metabolism . Under conditions of the comorbidity of 

NASH with the CKD of the I-II stages the collagen syn-

thesis and resorption are activated, but the processes of 

anabolism predominate, in spite of compensatory acti-

vation of collagenolysis, with a significant hyperpro-

duction of actinic-phase proteins, fibronectin, glycosa-

minoglycans, fibroblast growth factor and increased 

degradation of extracellular matrix fucoglycoproteins 

and lead to progressive fibrosis of the liver and disrup-

tion of its functions. 

The prospect of further scientific research in 

this direction is the development of a method for the 

early prevention of non-alcoholic steatohepatitis on the 

background of obesity and the accompanying CKD of 

the 1st and 2nd stages. 
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ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ В ПАТОГЕНЕЗІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ 

У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК 

 

Анотація. 

У статті наведено теоретичне узагальнення результатів дослідження ендотеліальної дисфункції за 

коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту з ожирінням та хронічною хворобою нирок І-ІІ 

стадії, що супроводжується глибшим ліпідний дисбаланс, гіперхолестеролемія, у т.ч. у складі ліпопроте-

їдів низької густини, зниження вмісту ліпопротеїдів високої густини, зростання індексу атерогенності, 

а також гіперпродукція NO ендотелієм та лімфоцитами із прогресуючим ушкодженням ендотелію.  

Abstract. 

The article presents a theoretical generalization of the results of the study of endothelial dysfunction in the 

comorbid course of non-alcoholic steatohepatitis with obesity and chronic kidney disease stage I-II, accompanied 

by a deeper lipid imbalance, hypercholesterolemia, including in the composition of low-density lipoproteins, de-

crease in the content of high-density lipoproteins, increase in the atherogenicity index, as well as hyperproduction 

of NO by endothelium and lymphocytes with progressive endothelial damage. 

 

Keywords: non-alcoholic steatohepatitis, chronic kidney disease, endothelial dysfunction. 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, хронічна хвороба нирок, ендотеліальна дисфункція. 

 

Introduction. The comorbidity of non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH) and chronic kidney disease 

(CKD) on the background of obesity is often recently 

drawn to the attention of both practitioners and re-

searchers [1, 2]. Schematically, the development of 

NASH can be presented in several stages: fatty infiltra-

tion of the liver, oxidative stress, mitochondrial dys-

function, TNF / endotoxin-mediated injury, aseptic in-

flammation, diffused liver fibrosis, development of 

liver-cellular insufficiency (LCI) [1,2,3]. The first 

place among the causes of the development of NASH 

is insulin resistance syndrome. NASH most often oc-

curs in obesity (20-81%). The prevalence of NASH in 

the world is 10% (600 million people) [2,4,5]. In the 

last 5 years in Ukraine, the incidence of steatohepatitis 

has increased by 76.6%. In the 12-40% of patients with 

liver steatosis during 8-13 years, NASH develops with 

early liver fibrosis (LF). 

Chronic kidney disease (CKD) is an important 

problem in Ukraine and the world today, and the inci-

dence rate has increased by 17% in recent years. 

 The frequency of occurrence of NASH in patients 

with CKD is unknown. The mechanisms of their joint 

development are described in isolated works, which 

were conducted mainly in the experiments. Despite the 

fact that among various pathological processes in the 

internal organs that occur in the background of a meta-

bolic syndrome - NASH is an extremely common dis-

ease, and quite often it occurs in patients with CKD, so 

far, this comorbidity remains a significant problem of 

the present and needs to be sufficiently studied. 

The aim of the study – to find out the features of 

the lipid blood spectrum and the development of endo-

thelial dysfunction in non-alcoholic steatohepatitis in 

patients with obesity of the 1st degree and chronic kid-

ney disease of the 1st and 2nd stage. 

Material and methods of research. 135 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) with 

comorbid obesity I degree and chronic kidney disease 

(CKD) of the 1st and 2nd stage, were examined. Pa-

tients were divided into 2 groups: of which 52 patients 

with non-alcoholic steatohepatitis with obesity I degree 

(group 1), 53 patients with non-alcoholic steatohepati-

tis with comorbid obesity of the 1st degree and chronic 

kidney disease of the І-ІІ stage (chronic uncomplicated 

pyelonephritis with latent phase in subsiding exacerba-

tion phase) (group 2). The control group consisted of 

30 practically healthy persons of the corresponding age 

and sex. The average age of patients was (45.8 ± 3.81) 

years, men were 48, and women 57 persons. 

The functional state of the endothelium was stud-

ied by the content of stable metabolites of nitrogen 

monoxide (NO) (nitrites, nitrates) In the blood by 

L.C.Green et al. The number of desquamated endothe-

lial cells in the blood was determined by the method of 

J.Hladovec in the modification of N.N. Petrischev et al. 

The statistical analysis was performed using parametric 

and non-parametric criteria (Student, Pearson) on RS 

AMD Athlon 64 using Statistica 5.1 software (StatSoft, 

Inc., USA) and SPSS 10.0.5. Standard Version. 

The diagnosis of NASH was established in accord-

ance with the unified clinical protocol, approved by the 

order of the Ministry of Health of Ukraine No. 826 from 

06.11.2014, in the presence of criteria for the exclusion 
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of chronic diffuse liver disease of the viral, hereditary, 

autoimmune or medicinal genesis as causes of choles-

tatic or cytolytic syndromes, as well as the results of the 

USG survey. Diagnosis and treatment of CKD were 

performed according to the recommendations of the 

clinical guidelines of the State Institute "Institute of 

Nephrology, NAMS of Ukraine" (2012). The analysis 

of clinical manifestations of NASH and CKD of the 1st 

and 2nd stage, biochemical, laboratory parameters of 

the functional state of the liver, kidneys, endothelium, 

ultrasonographic data was studied in dynamics after 30, 

90 days of treatment, as well as 3 months after treat-

ment.  

The statistical analysis of the results was carried 

out in accordance with the type of research carried out 

and the types of numerical data that were obtained. Dis-

tribution normality was verified using Liliefors, 

Shapiro-Uilka tests and the direct visual evaluation of 

eigenvalues distribution histograms. Quantitative indi-

ces having a normal distribution are represented as 

mean (M) ± standard deviation (S). Discrete values are 

presented in the form of absolute and relative frequen-

cies (percentage of observations to the total number of 

surveyed). For comparisons of data that had a normal 

distribution pattern, parametric tests were used to esti-

mate the Student's t-criterion, Fisher's F-criterion. In 

the case of abnormal distribution, the median test, 

Mann-Whitney Rank U-Score, and Wilcox's T-crite-

rion (in the case of dependent groups) were used for 

multiple comparison. Statistica for Windows version 

8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Mi-

crosoft, USA) software packages were used for statisti-

cal and graphical analysis of the obtained results. 

Results of the research and their discussion. 

Analysis of the lipid profile of the blood in patients with 

NASH and obesity showed a number of changes that 

differed depending on the presence of CKD (table 1). 

Indicators of concentration in blood of total lipids in 

patients of 1st and 2nd groups exceeded the norm by 

26.4% and 34.2%, respectively, with a statistically sig-

nificant difference between the groups (p <0.05). The 

content of total cholesterol in blood indicated that it in-

creased by 37.4 and 46.7 (p <0.05) compared with 

PHPs in patients of 1st and 2nd groups. Changes in the 

concentration of TG in the form of a significant in-

crease (respectively, 2.2 and 2.0 times (p <0.05)) were 

recorded in the 1st and 2nd groups of patients. 

Table 1 

Indicators of lipid spectrum of blood, glycemia and endothelial dysfunction in patients with non-alcoholic 

stethohepatitis, obesity of the I-II degree and with comorbidity with chronic kidney disease of the І-ІІ 

stage (M ± m) 

Indicators, units measurement 

Groups of patients surveyed 

PHP 
Group 1 

NASH+Obesity 

Group 2 

NASH with CKD + Obesity 

Total Cholesterol, mmol / l 4,72±0,11 6,89±0,38* 6,93±0,39*/** 

LDL, mmol / l 2,54±0,02 4,05±0,022 * 4,58±0,04*/** 

HDL, mmol / l 1,28±0,05 0,72±0,02 * 0,76±0,04 */** 

TG, mmol / l 1,47±0,03 2,42±0,03* 3,19±0,07 */** 

NO IN BLOOD, mmol / l 15,32±1,225 30,49±1,318 * 40,51±1,173 */** 

ET-1, pmol / l 6,17±0,854 11,25±0,457 * 18,83±0,559 */** 

DEC х104/L 3,03±0,204 3,87±0,123 * 5,80±0,127 */** 

Notes: * - changes are probable in comparison with the index in PHP (P <0,05); 

** - changes are probable when comparing the indices in patients with NASH (P <0.05); 

 

That is, the content in TG in the blood in the 

comorbid flow of NASH with CKD and obesity were 

significantly lower than in patients with NASH and 

obesity. 

The study of blood concentrations of proathero-

genic lipoprotein fractions indicated a number of 

changes: the concentration of LDL in the patients of the 

1st group was 1.5 times higher than the control group 

(p <0.05), and in patients of the 2nd group LDL in-

creased in 1.7 times (p <0.05). It is also necessary to 

point out that with the increase in the activity of cytol-

ysis, the content of the cholesterol and LDL in the blood 

in NASH with comorbidity with CKD and obesity - in-

creased, which may be an important prognostic factor 

in the progression of atherosclerosis in these patients. 

Concentration in blood of antiatherogenic lipoproteins 

- HDL in patients of both groups was significantly 

lower in comparison with control: in patients of the 1st 

group - in 1,5 times (p <0,05), in 2nd group - 1,7 times 

(p <0.05). As can be seen from the results of the study, 

the maximum suppression of HDL synthesis (Table 1) 

was observed in patients of the 2nd group, indicating a 

minimum level of protection of endothelial vessels 

from free radical aggression and atherogenic fractions 

of blood lipids. The result of these changes was a sig-

nificant increase in the index of atherogenicity in pa-

tients of both groups of observation: the 1st group - 2.2 

times, the 2nd group - 2.0 times with the maximum 

changes in the index in patients with NASH, CKD and 

obesity, which testifies on the one hand, the presence of 

significant risk factors for the progression of athero-

sclerosis in these patients on the background of obesity, 

and on the other - on the favorable pathogenetic situa-

tion with regard to the progress of NASH. Thus, the de-

velopment of NASH in patients with CKD and obesity 

is accompanied by a significant disorder of dis-hyper-

lipidemia with the highest among groups comparing 

with the increase in the content of cholesterol and low-

density proatherogenic lipoprotein, a possible decrease 

in high-density anti-atherogenic lipoprotein and an in-

crease in the atherogenicity index. 

In patients of 1st and 2nd groups, a slight increase 

in cardiac glycemia was observed at 9.3% and 14.8%, 

respectively (p <0.05) compared with the control 
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group. Analysis of indicators of postprandial glycemia, 

obtained during Gamma glutamyltransferase (GGT), in 

patients of 1st and 2nd groups also showed an increase 

in glucose content in 120 min after loading - respec-

tively by 16.5% and 31.2% (p <0.05) compared with 

indicators in the PHP group. Investigation of insulin 

content in blood on an empty stomach revealed hyper-

insulinemia, which in patients of the 1st group ex-

ceeded the index in the PHP group by 1.9 times; in pa-

tients of the 2nd group insulin content exceeded the 

norm by 2.2 (p <0.05) times . 

The results of the study showed that in patients 

with NASH, a significant increase in the content of NO 

in the blood was detected in comparison with the index 

in PHP (p <0,05) (Table 1) in group 1 - in 2,1 times, in 

the 2nd group - in 2,6 times (p <0,05). The role of ni-

trosative stress in the pathogenesis of NASH was 

proved, the confirmation of which is the increase in the 

concentration of nitrosothiols, peroxynitrite and other 

metabolites NO in the blood [2, 10]. Increased peroxy-

nitrite formation due to the generation of NO by leuko-

cytes is an important aspect of the damaging effect and 

inflammation process in NASH [3]. Pathological hy-

perproduction of NO by endothelial cells and leuko-

cytes from inflammatory infiltrates in the liver contrib-

utes to the development of nitrosative stress in NASH. 

The established hypernitrate in blood may also be con-

sidered compensatory in response to hyperproduction 

of ET-1 in all observational groups. Thus, the content 

of ET-1 exceeded the index in PHP, respectively, in pa-

tients in the 1st group in 1.7 times, in the 2nd group - in 

3.0 times (p1-2 <0.05). Confirmation of the presence of 

endothelial dysfunction (ED) in patients with NASH 

with CKD resulted in a probable growth of the number 

of desquamated endothelial cells (DEC) in the 2nd 

group of patients in 1.9 times (p2 <0.05). Generation by 

neutrophils during the exacerbation of NASH of a sig-

nificant number of active forms of oxygen and nitrogen 

and hyperproduction of endothelial cells and endome-

trial lymphocytes with progressive damage to the endo-

thelium (growth of DEC) leads to significant ED, ac-

companied by mosaic angiospasm of the arteries due to 

hyperproduction of ET-1 and parectic vasodilatation of 

the veins of the portal vein system because of the hy-

perproduction of NO. 

Conclusions Thus, in patients with non-alcoholic 

steatohepatitis on the background of obesity lipid dis-

tress syndrome with an increase in total cholesterol in 

blood, low density proatherogenic lipoproteins, and a 

deficiency in anti-atherogenic high-density lipopro-

teins is characterized. In a comorbid flow of non-alco-

holic steatohepatitis and chronic kidney disease stage I 

and II on the background of obesity a deeper lipid im-

balance (hypertriacylglycerolemia (2.1 times, p <0.05), 

hypercholesterolemia (1.5 times, p <0.05), including in 

the low density lipoprotein (1.8 times, p <0.05), de-

crease in the content of high density lipoprotein (1.8 

times, p <0.05), increase in the atherogenic index (at 2 

, 7 times, p <0,05), as well as hyperproduction of the 

endothelium of the NO and lymphocytes with progres-

sive damage to the endothelium (growth of DEC)) was 

confirmed. 

The prospect of further scientific research in 

this direction is the development of a method for the 

early prevention of non-alcoholic steatohepatitis on the 

background of obesity and the accompanying CKD of 

the 1st and 2nd stage. 
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ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ 

ПЕЧІНКИ ТА ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК 

 

Abstract. 

The study of fibrinolytic activity of blood showed that total fibrinolytic activity (TFA) of blood plasma in 

patients of all groups was significantly lower than the control indexes: in patients with NAS - by 7,1%, patients 

with NAS with CKD - by 14,9%, patients with NASH - by 17,2%, patients with NASH with CKD - by 18.9%, 

patients with CKD - by 10.6% (p <0.05) with the presence of a probable intergroup difference between groups 

with comorbidity and isolated course of CKD (p <0, 05). The suppression of TFA occurred at the expense of the 

decrease of EF: in patients with NAS the index is significantly lower than the control in 1,2 times, in patients with 

NAS with CKD - in 1,4 times, in patients with NASH - in 1,7 times, in the group of patients with NASH and CKD 

- by 1.9 times, while in the group of patients with CKD, the suppression of EF was registered - 1,3 times (p <0,05). 

At the same time, the NEF in patients of all groups increased in comparison with the PHP group: in patients with 

NAS, in 1,2 times, in patients with NAS with CKD - in 1,3 times, in patients with NASH - in 1,4 times, in the group 

of patients with NASH with CKD - 1.5 times, while in the group of patients with CKD the activation of NEF was 

registered 1.2 times (p <0.05), with the presence of a probable difference between the groups with comorbidity 

and isolated course of CKD (p <0,05). 

Анотація. 
Дослідження фібринолітичної активності крові показало, що сумарна ферментативна активність 

(СФА) плазми крові у хворих усіх груп була вірогідно нижча від контрольних показників: у хворих на НАСП 

– на 7,1 %, хворих на НАСП із ХХН – на 14,9 %, хворих на НАСГ – на 17,2 %, хворих на НАСГ із ХХН – на 

18,9 %, хворих на ХХН – на 10,6 % (р<0,05) із наявністю вірогідної міжгрупової різниці між групами з 

коморбідністю та ізольованим перебігом ХХН (р<0,05). Гальмування СФА відбувались за рахунок зни-

ження ФФА: у хворих на НАСП показник вірогідно нижчим за контрольні у 1,2 рази, у хворих на НАСП із 

ХХН – у 1,4 рази, у хворих на НАСГ – у 1,7 рази, у групі хворих на НАСГ із ХХН – у 1,9 рази, у той час як у 

групі хворих на ХХН було зареєстровано пригнічення ферментативної фібринолітичної активністі (ФФА) 

– у 1,3 рази (р<0,05). Водночас, неферментативна фібринолітична активність (НФА) у хворих усіх груп 

зростала у порівнянні з групою практично здорових осіб (ПЗО): відповідно у хворих на НАСП – у 1,2 рази, 

у хворих на НАСП із ХХН – у 1,3 рази, у хворих на НАСГ – у 1,4 рази, у групі хворих на НАСГ із ХХН – у 1,5 

рази, у той час як у групі хворих на ХХН було зареєстрована активація НФА – у 1,2 рази (р<0,05), із 

наявністю вірогідної різниці між групами з коморбідністю та ізольованим перебігом ХХН (р<0,05). Аналіз 

показників гемостазу та фібринолізу у обстежених хворих на НАСГ залежно від стадії ХХН показав, що 

із зростанням стадії ХХН активність зсідання зростає, за виключенням вмісту фібриногену (найбільш 

ймовірно внаслідок коагулопатії споживання), активність чинників протизсідаючої системи зменшу-

ється, сумарна та ферментативна активність фібринолізу знижуються, а неферментативна компенса-

торно зростає. Таким чином, метаболічна інтоксикація, оксидативний стрес, які супроводжують пере-

біг НАЖХП за умов ожиріння та ХХН, сприяють активації калікреїн-кінінової системи, утворенню пла-

зміну та тромбіну з подальшим порушенням рівноваги між ними, розвитку стазу, сладж-феномену, 

утворенням тромбоцитарних та еритроцитарних агрегатів у системі кровообігу.Наслідком значної ак-

тивації гемокоагуляції на тлі пригнічення СФА є місцеве згортання крові в артеріях. 

 

Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, chronic kidney disease, fibrinolytic activity. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічна хвороба нирок, фібринолітична ак-

тивність 

 

Introduction. An important problem in internal 

medicine is the problem of the comorbidity of non-al-

coholic fatty liver disease (NAFLD) with obesity and 

chronic kidney disease (CKD), which has a significant 

overall medical and social significance [1,2,3]. The 

comorbidity of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) 

and chronic kidney disease (CKD) on the background 

of obesity is often recently drawn to the attention of 

both practitioners and researchers [1,2]. Schematically, 

the development of NASH can be presented in several 

stages: fatty infiltration of the liver, oxidative stress, 

mitochondrial dysfunction, TNF/endotoxin-mediated 

injury, aseptic inflammation, diffused liver fibrosis, de-

velopment of liver-cellular insufficiency (LCI) [1,2,3]. 
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The first place among the causes of the development of 

NASH is insulin resistance syndrome. NASH most of-

ten occurs in obesity (20-81%). The prevalence of 

NASH in the world is 10% (600 million people) [2,4]. 

In the last 5 years in Ukraine, the incidence of steato-

hepatitis has increased by 76.6%. In the 12-40% of pa-

tients with liver steatosis during 8-13 years, NASH de-

velops with early liver fibrosis (LF). Chronic kidney 

disease (CKD) is an important problem in Ukraine and 

the world today, and the incidence rate has increased by 

17% in recent years. 

 The frequency of occurrence of NASH in patients 

with CKD is unknown. The mechanisms of their joint 

development are described in isolated works, which 

were conducted mainly in the experiments [5,6,7,8]. 

Despite the fact that among various pathological pro-

cesses in the internal organs that occur in the back-

ground of a metabolic syndrome - NASH is an ex-

tremely common disease, and quite often it occurs in 

patients with CKD, so far, this comorbidity remains a 

significant problem of the present and needs to be suf-

ficiently studied. 

The purpose of the study: to determine the fea-

tures of changes fibrinolytic activity of blood in pa-

tients with non-alcoholic fatty liver disease and chronic 

kidney disease. 

Material and methods. 444 patients were exam-

ined: of which 84 patients with obesity grade I (group 

1), which contained 2 subgroups: 32 patients with NAS 

and 52 patients with NASH; 270 patients with NAFLD 

with comorbid obesity of the I grade and CKD І-ІІІ 

stage (group 2), including 110 patients with NAS and 

160 patients with NASH. The control group consisted 

of 90 patients with CKD of І-ІІІ stage with normal body 

weight (group 3). To determine the dependence of the 

NAFLD course on the form and stage of the CKD, the 

group of patients was randomized according to age, 

sex, degree of obesity, and activity of NASH. 

Diagnosis of NAFLD was established in accord-

ance with the unified clinical protocol approved by the 

order of the Ministry of Health of Ukraine No.826 

dated on November 6, 2014, in the presence of criteria 

for the exclusion of chronic diffuse liver disease of the 

viral, hereditary, autoimmune or drugs origin as causes 

of cholestatic or cytolytic syndromes, as well the results 

of ultrasonographic (USG) examination and morpho-

logical examination of liver. Diagnosis and treatment 

of CKD were performed in accordance with the recom-

mendations of the clinical guidelines of the State Insti-

tute "Institute of Nephrology, NAMS of Ukraine" 

(2012). The study included patients with CKD І-ІІІ 

stage without a nephrotic syndrome with chronic com-

plicated pyelonephritis in the phase of exacerbation de-

crease or with a latent course. 

The total coagulation potential of blood (pro-

thrombin time (PT)), plasma fibrinolytic activity, plas-

minogen potential activity (PPA), fibrinogen level in 

blood plasma, activity of antithrombin ІІІ (AT III), ac-

tivity of ХІІІ factor were studied using the sets of rea-

gents of the company "Simko Ltd" (m Lviv) according 

to the methods of N. Titsa. Using the reagents of the 

same company, we studied the state of enzymatic (EFS) 

and non-enzymatic fibrinolysis (NEF) in blood plasma. 

The principle of the method is that when azofibrin is 

incubated with a standard amount of plasminogen in the 

presence of fibrinolysis activators that are contained in 

blood plasma, plasmin is formed, whose activity is es-

timated by the degree of coloring of the solution in al-

kaline medium in the presence of E-amino-capronic 

acid (EF) or without (NEF). The difference between 

them determines the state of the EFS. By the same 

method, but without the use of plasminogen and E-ami-

nocaproic acid, the proteolytic activity of blood plasma 

was determined using azoalbumin, azocasein, azocol 

(Simko Ltd, Lviv), and the total activity of proteinases 

by M. Kunitz.  

Statistical processing of the results of the research 

was carried out using parametric and nonparametric 

methods of variation statistics. The normal distribution 

was checked using the Shapiro-Uilka test and the 

method of direct visual evaluation of eigenvalues dis-

tribution histograms. Quantitative indices having a nor-

mal distribution are represented as mean (M) ± standard 

deviation (S). In a nonparametric distribution, the data 

is presented as median (Me) as position, upper (Q75) 

and lower quartile (Q25) as a measure of scattering. For 

comparisons of data that had a normal distribution pat-

tern, parametric tests were used to estimate the Stu-

dent's t-criterion, Fisher's F-criterion. To estimate the 

degree of dependence between variables, Pearson cor-

relation analysis using parametric distribution and 

Spearman rank correlation coefficient were used. To 

compare discrete values in independent groups, the cri-

terion χ2 of maximum probability (log-likelhood) (MP 

χ2) was used; for calculating the pairs of discrete val-

ues, the calculation of the modification of Fisher's exact 

criterion (mid-p) was used. The evaluation of treatment 

efficacy was based on the effects of treatment, absolute 

(AR) and relative (RR) therapeutic effects, therapeutic 

benefits - absolute risk difference (ARR), relative risk 

changes (RRR), as well as odds ratios (ORs), calculated 

confidence intervals and the criterion of reliability for 

RR and OR. Statistica for Windows version 8.0 (Stat 

Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Microsoft, 

USA) software packages were used for statistical and 

graphical analysis of the obtained results. 

Results and discussion. Analysis of the results of 

the 2nd phase of the coagulation hemostasis showed 

that the PT was significantly lowered in patients of all 

groups of observation (Table 1).  
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Table 1 

Indicators of hemostasis and fibrinolysis in patients with non-alcoholic liver steatosis and steatohepatitis 

depending on comorbidity with CKD (М  m)  

Indicators, units meas-

urement 

PHP, 

n=30 

Groups of patients examined 

NAS, 

n=32 

NAS, CKD, 

n=110 

NASH, 

n=52 

NASH,CKD, 

n=160 
CKD, n=90 

PT, sec. 
22,12± 

0,46 

18,41± 

0,32* 

15,73± 0,23 

*/** 

13,56± 0,21 

*/** 

11,38± 0,25 

*/***/# 

16,37±0,29 

*/***/## 

Fibrinogen, g/l 
3,81± 

0,12 

3,38± 

0,15* 
3,15±0,11 * 

2,69±0,17 

*/** 

1,87±0,10 

*/***/# 

4,35±0,09 

*/***/## 

TT, sec 
16,95± 

0,87 

15,75± 

0,36 

12,31± 0,27 

*/** 

11,84±0,23 

*/** 

10,25± 0,15 

*/***/# 

13,27±0,20 

*/***/## 

AT ІІІ, % 
95,48± 

2,01 

82,81± 

3,18* 
78,33± 3,21* 

73,38± 

2,86* 

67,27± 2,24 

*/*** 

80,27± 3,28 

*/## 

Total fibrinolytic ac-

tivity (TFA), 

Е440/ml/hour 

1,69± 

0,02 

1,58± 

0,02* 
1,47±0,01* 

1,40± 0,01 

*/** 

1,37± 0,004 

*/***/# 

1,52±0,01 

*/***/## 

Non-enzymatic fibri-

nolytic activity (NFA), 

Е440/ml/hour 

0,49± 

0,02 

0,60± 

0,01* 
0,63±0,003* 

0,69±0,004 

*/** 

0,75±0,01 

*/***/# 

0,57±0,002 

*/***/## 

Enzymatic fibrinolytic 

activity (EFA), 

Е440/ml/hour 

1,20± 

0,01 

0,98± 

0,01* 

0,84±0,01 

*/** 

0,71±0,004 

*/** 

0,62±0,01 

*/***/# 

0,95±0,01 

*/***/## 

Hageman-dependent 

fibrinolysis, min. 

19,45± 

0,19 

22,52± 

1,33* 

30,21±1,18 

*/** 

34,53±1,15 

*/** 

37,31± 1,28 

*/*** 

29,39±1,07 

*/## 

ХІІІ Factor, % 
99,91± 

2,45 

97,32± 

 2,41 
82,43±1,12* 

70,82±1,13 

*/** 

68,18± 1,29 

*/*** 

80,25±2,34 

*/## 

potential plasminogen-

activating activity, 

min. 

15,23± 

0,27 

18,31± 

0,21* 

22,20± 0,18 

*/** 

26,38±0,13 

*/** 

30,15± 0,12 

*/***/# 

24,01±0,11 

*/***/## 

Notes: * - the difference is probable compared to the indicator in the PHP (p <0,05); 

** - the difference is probable in comparison with the indicator in patients with NAS (p <0,05); 

*** - the difference is probable compared with the index in patients with NASH (p <0,05); 

# - the difference is probable in comparison with the index in patients with NAS with CKD (p <0,05); ## - the 

difference is probable compared with the index in patients with NASH with CKD (p <0,05). 

  

The maximum decrease in the rate was observed 

in patients with NASH and CKD - 1.9 times compared 

with the indicator in the PHPs (p <0.05) with the pres-

ence of intergroup difference; in patients with NASH 

without CKD, PT was 1.6 times lower than that in prac-

tical healthy person (PHPs) (p <0.05). In patients with 

NAS, less intensive changes were observed: PT in the 

group without comorbidity was 1.2 times lower (P 

<0.05), in patients with NAS with CKD - 1.4 times (p 

<0,05). In patients with isolated CKD, the decrease in 

PT was 1.4 times (p <0.05) (Table 1). The study of the 

3rd phase of coagulation hemostasis suggests that in pa-

tients the content of fibrinogen in the blood was re-

duced: in patients with NASH and NASH with CKD - 

respectively, in 1,4 and 2,0 times (p <0,05) against 

growth in 1, 2 times in patients with isolated CKD (p 

<0.05); in patients with NAS - the decrease was 12.7% 

and 17.1% (p <0.05), the indicator was significantly 

different in comparison with the intergroup aspect (p 

<0.05). Reducing the fibrinogen content in the blood of 

patients with NAFLD with CKD and obesity suggests 

a lack of synthesis of Factor I of coagulation in the liver 

and / or activation of the hemostasis system in response 

to inflammation, the development of hypercoagulation, 

the formation of microthrombus and the addition of a 

certain amount of fibrinogen in this process. Registra-

tion of low content of fibrinogen in patients with obe-

sity and obesity is indicative of the development of co-

agulopathy of consumption, that is, the use of fibrino-

gen in the processes of intravascular blood coagulation 

with the simultaneous exhaustion of the circulating 

pool of this factor. At the same time, the increase in the 

fibrinogen content in patients with CKD without 

comorbid pathology indicates activation of blood clot-

ting due to chronic inflammation. 

Changes in the activity of AT III (Table 1) indicate 

an insufficiency of the anticoagulation potential of the 

blood. In particular, the inhibition of AT III activity in 

all groups of comparison with the maximum inhibition 

of patients with NASH with CKD was determined 1.4 

times (p <0.05) versus a decrease of 1.3 times in pa-

tients with NASH (Table 1). In the groups of patients 

with NAS and NAS with CKD, a moderate difference 

was not established. It should also be noted that in pa-

tients with CKD without comorbid conditions, the ac-

tivity of AT III was significantly reduced by 1.2 times 

(p <0.05).  

The study of fibrinolytic activity of blood showed 

that TFA of blood plasma in patients of all groups was 

significantly lower than the control indexes: in patients 

with NAS - by 7,1%, patients with NAS with CKD - by 

14,9%, patients with NASH - by 17,2%, patients with 

NASH with CKD - by 18.9%, patients with CKD - by 
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10.6% (p <0.05) with the presence of a probable inter-

group difference between groups with comorbidity and 

isolated course of CKD (p <0, 05). The suppression of 

TFA occurred at the expense of the decrease of EFA: in 

patients with NAS the index is significantly lower than 

the control in 1,2 times, in patients with NAS with CKD 

- in 1,4 times, in patients with NASH - in 1,7 times, in 

the group of patients with NASH and CKD - by 1.9 

times, while in the group of patients with CKD, the sup-

pression of EFA was registered - 1,3 times (p <0,05). 

At the same time, the NFA in patients of all groups in-

creased in comparison with the PHP group: in patients 

with NAS, in 1,2 times, in patients with NAS with CKD 

- in 1,3 times, in patients with NASH - in 1,4 times, in 

the group of patients with NASH with CKD - 1.5 times, 

while in the group of patients with CKD the activation 

of NFA was registered 1.2 times (p <0.05), with the 

presence of a probable difference between the groups 

with comorbidity and isolated course of CKD (p 

<0,05). That is, at patients with NASH with CKD NFA 

acquired compensatory maximum intensity (p <0,05). 

At the same time, there was a probable decrease in the 

activity of Hageman-dependent fibrinolysis: respec-

tively, in patients with NAS - 1.2 times, in patients with 

NAS and CKD - 1.6 times, in patients with NASH - 1.8 

times, in the group patients with NASH with CKD - 1.9 

times, while in the group of patients with CKD decrease 

in Hageman-dependent fibrinolysis activity was 1.5 

times (p <0.05) with the probable difference between 

groups with comorbidity and isolated flow of CKD (p 

<0.05). The activity of the fibrin stabilizing factor in 

patients with NASH and NASH with CKD decreased 

respectively by 1.4 and 1.5 times (p <0.05), indicating 

a violation of the postcoagulation phase of blood coag-

ulation. In groups of patients with NAS - changes were 

unlikely, and in patients with NAS with CKD and iso-

lated CKD - reduction was 1.2 times (p <0.05) (Table 

1).  

Patients with CKD had a probable reduction in 

PPA: in patients with NAS - 1.2 times, patients with 

NAS with CKD - 1.5 times, patients with NASH - 1.7 

times, patients with NASH with CKD - in 2.0 times, in 

the group with CKD without comorbidity - the decrease 

was 1.6 times (p <0.05) with the presence of a probable 

difference between the groups with comorbidity and 

the isolated course of CKD (p <0.05) (Table 1).  

Analysis of hemostasis and fibrinolysis indices in 

examined patients with NASH, depending on the stage 

of CKD showed that with the growth of the CKD stage, 

the activity of the cohort increases, with the exception 

of the fibrinogen content (most likely due to consump-

tion coagulopathy), the activity of the anti-coagulation 

factors decreases, the total and enzymatic activity of fi-

brinolysis is reduced, and non-enzymatic compensator 

increases. Thus, metabolic intoxication, oxidative 

stress, which accompany the flow of NAFLD with obe-

sity and CKD, promote the activation of the kallikrein-

kinin system, the formation of plasma and thrombin, 

with subsequent disturbance of equilibrium between 

them, the development of stasis, slag phenomenon, the 

formation of platelet and erythrocytic aggregates in 

blood circulation system. The consequence of signifi-

cant activation of hemocoagulation against the suppres-

sion of TFA is the local clotting of blood in the arteries. 

The function of Hageman-dependent fibrinolysis is the 

regular deprivation of the circulatory system from fi-

brin clots formed under conditions of inflammation. 

The results of our study indicate a decrease in the rate 

of enzymatic, Hageman-dependent fibrinolysis, which 

causes the compensatory activation of NEF. Slowdown 

of blood circulation in the liver and kidneys due to the 

formation of microthrombi in the microcirculatory sys-

tem promotes progression of hypoxia, formation of re-

active oxygen species (ROS) and free radicals with sub-

sequent damage to cellular membranes of hepatocytes, 

cytolysis, reduction of glomerular filtration rate (GFR) 

and closure of the "vicious" circle of the progression 

pathogenesis of NAFLD and CKD. 

Conclusions.The role of chronic inflammation in 

CKD in the formation of hemostasis disorders and in 

the pathogenesis of progression of NASH on the back-

ground of obesity, which in general can be character-

ized as hypercoagulation syndrome due to significant 

inhibition of anti-coagulation factors and fibrinolytic 

systems and activation of plasma coagulation factors 

(fibrinogen) due to chronic inflammation. 

The prospect of further scientific research in 

this direction is the development of a method for cor-

rection of hemostasis and fibrinolysis indices in pa-

tients with NAFLD depending on the stage of CKD. 
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Abstract. 

The article presents a theoretical generalization of the results of the clinical efficacy of S-adenosylmethionine 

in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in comorbidity with obesity and chronic kidney disease 

(CKD) of the 1st-2nd stages, which produces powerful membrane-stabilizing effects on the affected hepatocytes, 

which permanently eliminates clinical manifestations of the disease , the intensity of cytolysis, cholestasis, mesen-

chymal-inflammatory syndrome, inhibits the progression of the hepatocellular and renal dysfunction (increases 

the albumin-synthesizing function of the liver and the glomerular filtration rate) by optimizing the control of liver 

and kidneys fibrosis.  

Анотація. 

У статті представлено теоретичне узагальнення результатів клінічної ефективності S-аденозил-

метіоніну у хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) при супутніх захворюваннях з ожирінням і 

хронічною хворобою нирок (ХНП) 1-2 стадій, що продукує потужний мембрано-стабілізуючий вплив на 

уражені гепатоцити, що надовго усуває клінічні прояви захворювання, інтенсивність цитолізу, холестазу, 

мезенхімально-запального синдрому, гальмує прогресування гепатоцелюлярної та ниркової дисфункції (пі-

двищує альбумін-синтезувальну та гломерну функцію печінки). швидкість фільтрації) шляхом оптиміза-

ції контролю фіброзу печінки та нирок. 
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Introduction. The comorbid flow of non-alco-

holic steatohepatitis (NASH) and chronic kidney dis-

ease (CKD) has often recently attracted the attention of 

both practitioners and researchers [4, 9]. Without cor-

rection of clinical and biochemical syndromes of liver 

and kidney damage by interrupting the cascade of in-

teractions, the cessation of the progression of their in-

flammation, the fibrosing of both organs and the resto-

ration of their functional state can not be corrected [1, 

7, 8, 9]. An important place in the pathogenesis of both 

diseases is the disturbance of carbohydrate and lipid ho-

meostasis, oxidative and nitrosatitistic stress, endoge-

nous intoxication that helps to accelerate apoptosis of 

hepatocytes, endothelium, and further their cytolysis on 

the background of autoimmunic cytokine mechanisms 

activation of inflammation progression and fibrosing 

reactions, which leads to progressive functional lack of 

organs [4, 9]. 

Therefore, among modern methods of treating pa-

tients with NASH and CKD, the use of correctors of 

several parts of the pathogenesis of most components 

with comorbidity with the probable normalization of 

the maximum number of parameters of homeostasis is 

important. [1, 4]. 

One of these drugs is S-adenosylmethionine 

(SAM), which, according to the literature, has detoxifi-

cation, antioxidant, membrane-stabilizing properties 

(promoting the synthesis of glutathione), the ability to 

eliminate intrahepatic cholestasis (by activating en-

zymes that provide transport of bile micelles on the 

cholangiolar polypeptide of hepatocyte), and adminis-

trating antidepressant and regenerative effects [1, 2, 3, 

5, 10]. 

At the same time, in Ukraine, the study of the ef-

fectiveness of SAM in patients with NASH on the back-

ground of obesity is isolated [1, 2, 3, 5], and on comor-

bidity with the CKD, in particular, with regard to the 

probable effect on the functional state of the kidneys - 

not conducted at all, which determines the relevance of 

conducting this research. 

The object of the study. was to determine the 

likely effect of S-adenosylmethionine and Meldonium 

on the clinical course of non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH) and chronic kidney disease (CKD) of the I-II 

stages. 

Material and methods of research. We exam-

ined 75 patients with NASH with comorbid obesity I 

degree and CKD I and II dgrees. To determine the effi-

cacy of the treatment, 3 groups of patients were ran-

domized according to age, sex, degree of obesity, activ-

ity of the cytolytic syndrome of NASH and the stage of 

the CKD (chronic uncomplicated pyelonephritis with 

latent course in the phase of subsiding acute exacerba-

tion). Control group (1) (24 persons) received a hy-

pocaloric diet, metformin 500 mg twice daily, Essen-

tiale H as a hepatoprotective drug (1 capsule 3 times a 

day), canephron (50 mg 3 times a day) for 90 days The 
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second group (2) (26 people) received a hypocaloric 

diet, metformin 500 mg twice daily, canephron (50 mg 

3 times a day), adenosylmethionine (Ahepta) (SAM) as 

a hepatoprotective drug (200 mg 3 times on a sublin-

gual day) for 90 days. The third group (3) (25 people) 

received a hypocaloric diet, metformin 500 mg twice 

daily, canephron (50 mg 3 times daily), SAM (200 mg 

3 times daily sublingual), and Meldonium (vazonate) 

(V) (250 mg 2 times a day) as an energy, lipid, and car-

bohydrate metabolism stabilizer for 90 days. The aver-

age age of patients was (45.8 ± 3.81) years. During the 

study of cases of side effects of drugs has not been es-

tablished. 

The statistical analysis of the results was carried 

out in accordance with the type of research carried out 

and the types of numerical data that were obtained. Dis-

tribution normality was verified using Liliefors, 

Shapiro-Uilka tests and the direct visual evaluation of 

eigenvalues distribution histograms. Quantitative indi-

ces having a normal distribution are represented as 

mean (M) ± standard deviation (S). Discrete values are 

presented in the form of absolute and relative frequen-

cies (percentage of observations to the total number of 

subjects surveyed). For comparisons of data that had a 

normal distribution pattern, parametric tests were used 

to estimate the Student's t-criterion, Fisher's F-criterion. 

In the case of abnormal distribution, the median test, 

Mann-Whitney Rank U-Score, and Wilcox's T-crite-

rion (in the case of dependent groups) were used for 

multiple comparison. Statistica for Windows version 

8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft Excel 2007 (Mi-

crosoft, USA) software packages were used for statisti-

cal and graphical analysis of the obtained results. 

Results of the study and their discussion. The 

analysis of the effects of SAM and SAM with (V) in 

course of therapy of patients with NASH and CKD 

(group 2 and 3) on the course of the disease compared 

to the control group (group 1) showed the following re-

sults (Table 1). Improvement of well-being, reduction 

of signs of astheno-vegetative, intoxication syndrome 

and dyspeptic manifestations in patients of groups 2nd 

and 3rd were observed 3-4 days after treatment, whereas 

in patients with 1st group only 10 days. 4 weeks after 

the start of therapy, the manifestation of astheno-vege-

tative syndrome in patients 2nd and 3rd groups was sig-

nificantly less than in 1st group: respectively, in 1,3 and 

1,8 times (p <0,05). After a month of treatment, patients 

in groups 2 and 3 marked a significant increase in phys-

ical and mental working capacity, which exceeded the 

rate in patients in group 1, respectively, in 1.6 and 1.9 

times (p <0.05). 

The existing manifestations of depression in pa-

tients 2nd and 3rd groups significantly decreased and in 

most patients disappeared, which exceeded the effec-

tiveness of the influence of traditional therapy in pa-

tients 1st group - respectively, in 3,6 and 4,3 times (p 

<0,05) (Table 1). The comparative dynamics of the in-

tensity of the main clinical syndromes on the 30th day 

of treatment was as follows: the general manifestations 

of the dyspeptic syndrome decreased in comparison 

with the indicator after treatment in patients 1st group, 

respectively, in 2nd group - in 2,4-2,9 times (p <0, 05), 

in 3rd group - in 2,8 - 3,2 times, clinical manifestations 

of cholestasis - respectively, in 2,9 and 3,1 times (p 

<0,05), of the basic discomfort (severity, pain) - 1,8 and 

2.0 times (p <0,05), hepatomegaly - 1,3 and 1,5 times 

respectively (p <0,05). 

Indicators of biochemical markers of the func-

tional state of the liver and kidneys in the dynamics of 

treatment are illustrated in Table. 2. Within 30 days of 

the initiation of treatment, a probable decrease in the 

total bilirubin content in the blood was recorded only in 

patients with 2nd and 3rd groups: 1.4 and 1.8 times re-

spectively (p <0.05) with the achievement of standard 

limits (p> 0 , 05), while in patients in 1st group there 

was only a tendency to decrease (p> 0,05). After 90 

days of treatment, the reduction was more significant: 

1.8 and 2.1 times respectively (p <0.05) with unlikely 

changes in 1st t group. Only after 3 months. After treat-

ment in 1st group, the total bilirubin content decreased 

significantly, however, the normative indicators did not 

reach (p> 0.05), whereas in the 2nd and 3rd groups the 

indicators remained within the normative (p> 0.05) 

throughout the entire observation period. 

The content of conjugated bilirubin at 30 days of 

treatment in patients 2nd and 3rd group was decreased by 

1.8 and 2.0 times with normalization (p <0.05), while 

changes in 1st group were unlikely (p> 0.05), which in-

dicates the powerful membrane-protective properties of 

the sublingual form of SAM and its ability to eliminate 

the hepatocyte cytolysis syndrome and the cholestatic 

component of NASH (Table 2). At the same time, the 

combination and SAM and V had a more effective ef-

fect on pigment exchange correction, as evidenced by 

the likely difference between the indicator 30 days after 

treatment in patients 2nd and 3rd groups (p <0.05). A 

similar trend towards the content of total bilirubin was 

observed in relation to its direct fraction after 90 days 

of treatment, as well as in 3 months after treatment with 

stable normalization of indicators only in patients in 2nd 

and 3rd groups (p> 0.05). 

Integrated therapy involving SAM and SAM with 

V has also significantly accelerated the conjugation 

processes of the free fraction of bilirubin with a de-

crease in its content in the blood for 30 days of treat-

ment - respectively, in 1,3 and 1,6 times (p <0,05), at 

90 Day of treatment - in 1,6 and 1,9 times (p <0,05) and 

continued to decrease for 3 months after treatment (p 

<0,05), in contrast to traditional therapy, where the re-

duction of unconjugated bilirubin in the month of treat-

ment was 1,2 times, after 3 months of treatment - the 

rate decreased by 1,3 times, however, the normative 

values were not reached (p <0,05). In patients of 2nd and 

3rd groups, the normalization of pigmentary metabo-

lism rates was stable and stable both before the end of 

the course of treatment and in the long term (3 months). 

Another confirmation of the possibility of elimi-

nating the manifestation of the cytolytic syndrome in 

patients with NASH during one month of treatment is a 

possible decrease in the activity of AST in the blood: 

11.2%, 48.4% and 60.0% respectively (p <0.05), more-

over, with a significantly higher efficiency of complex 

therapy with SAM with V (p <0,05). After 90 days of 

follow-up, the decrease in the activity of AST was more 

significant than in the first observation period: 1.6 
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times, 3.1 and 4.2 times (p <0.05), with stable normal-

ization of the indicator only in patients 2nd and 3rd 

groups (p> 0.05). We also found a decrease in the ac-

tivity of ALT on the 30th day of treatment in patients 

2nd and 3rd groups: respectively, 2.3 and 2.8 times (p 

<0.05), compared with only the tendency to decrease 

(p> 0.05) in group 1 , with a probable intergroup differ-

ence (p <0,05). It should be noted that the activity of 

AST and ALT in patients with NASH 1 group in the 

treatment dynamics remained significantly elevated 

during the entire observation period, which required the 

appointment of an additional course of treatment. The 

use of SAM and SAM with V also produced a powerful 

anti-inflammatory effect. Thus, in patients with 2nd and 

3rd groups in the dynamics of treatment, the thyme test 

decreased by 1.2 and 1.3 times (p <0.05) with unlikely 

changes in group 1 (p> 0.05); The albumin / globulin 

ratio increased by 1.3 and 1.4 times (p <0.05) versus the 

growth trend in group 1 (p> 0.05). The highest anti-in-

flammatory effect of SAM therapy with V versus the 

appointment of SAM alone is evidenced by the results 

of the study of the thyme sample after 90 days of treat-

ment: a decrease of 1.3 and 1.5 times (p <0.05) and 3 

months later after treatment with a stable normalization 

of the indicator (p> 0.05). 

In the dynamics of treatment with SAM and SAM 

with V, a significant increase in the liver protein func-

tion was found (albumin content in the 2nd and 3rd 

groups increased 1.3 times (p <0.05) versus 7.7% (p> 

0.05) in group 1 ) and a probable increase in the content 

of total protein in the blood, respectively, in 1,3 and 1,4 

times (p <0,05) versus 1,2 times in group 1, 3 months 

after treatment (p <0,05). Thus, SAM possesses power-

ful membrane-stabilizing properties, stably eliminates 

the manifestations of cytolysis, cholestasis, mesenchy-

mal-inflammatory syndrome, increases the albumin-

synthesizing function of the liver in patients with 

NASH and prevents the loss of albumins in the condi-

tions of CKD І-ІІ st. At the same time, complex therapy 

SAM with V is superior to the effectiveness of correc-

tion of these syndromes due to the implementation of 

powerful metabolic, antioxidant, antihypoxant, energy-

specific properties of Meldonium [6, 7, 8] and may be 

recommended for the introduction into the practice of 

internal medicine and gastroenterology for treatment 

NASH on the background of obesity and CKD I and II 

stages. 

Analyzing the functional status of the kidneys in 

the examined patients in the dynamics of treatment, it 

should be noted that the proposed therapy of SAM and 

SAM with V contributed to the correction of a signifi-

cantly reduced GFR (Table 2) after 30 days treatment 

with an increase of 1.2 and 1.4 times, respectively (p 

<0.05). In the distant term, a stable normalization of the 

indicators in patients with 2nd and 3rd groups was ob-

served, with an increase of 1.3 and 1.5 times, respec-

tively (p <0.05). The established nephroprotective 

properties of SAM that are potentially Meldonium are 

probably due to the ability of these drugs to eliminate 

endothelial dysfunction, improve microcirculation, and 

prevent the progression of kidney fibrosis [6, 7, 8]. 

Conclusion. S-adenosylmethionine (ahepta) in a 

dose of 600 mg sublingually in patients with non-alco-

holic steatohepatitis on the background of obesity and 

chronic kidney disease of the 1st and 2nd st. produces 

powerful membrane-stabilizing effects on the affected 

hepatocytes, stably eliminates the clinical manifesta-

tions of the disease, the intensity of cytolysis, choles-

tasis, mesenchymal-inflammatory syndrome, inhibits 

the progression of hepatic and renal dysfunction (in-

creases the albumin-synthesizing function of the liver, 

the velocity of glomerular filtration) by optimizing the 

control of fibrosis of the liver and kidneys. Complex 

therapy with S-adenosylmethionine (ahape) and Mel-

donium (500 mg / day vasonate) is superior to the cor-

rection of these syndromes NASH and CKD, since the 

vasonate potentially potentiates the action of S-adeno-

sylmethionine in acute and distant observation periods. 

Promising further research in this area. is the 

establishment of probable mechanisms of the influence 

of S-adenosylmethionine and Meldonium on the course 

of chronic kidney disease and non-alcoholic steatohep-

atitis on the background of obesity, the intensity of ox-

idative and nitrosatitistic stress, functional state of the 

endothelium and the intensity of fibrous reactions in the 

liver and kidneys. 
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Table 1. 

Intensity of clinical symptoms of non-alcoholic steatohepatitis (in points) in patients with obesity and CKd 

І-ІІ st. in the dynamics of treatment. 

Clinical symptom 
The group surveyed patients 

Group 1, n=24 Group 2, n=26 Group 3, n=25 

General weakness (asthenia) 2,6±0,17 3,5±0,19 * 4,7±0,12*/** 

Capacity (physical, mental) 2,4±0,11 3,9±0,12 * 4,6±0,15*/** 

Depression 1,1±0,13 4,0±0,08 * 4,7±0,09 */** 

Bitterness in the mouth 1,5±0,22 4,3±0,08 * 4,8±0,12*/** 

Dryness in the mouth 1,7±0,12 4,1±0,16 * 4,7±0,15*/** 

Nausea 1,5±0,17 4,0±0,05 * 4,6±0,10*/** 

Bloating 1,9±0,12 4,5±0,15 * 4,6±0,17 * 

Itchy skin 1,6±0,08 4,6±0,07 4,9±0,02*/** 

Heaviness in the right subcostal area 2,4±0,12 4,4±0,11* 4,9±0,09*/** 

Hepatomegaly 3,2±0,13 4,1±0,10 * 4,7±0,09*/** 

Notes: 1. Scale of assessment: 1 point - negative effect; 2 points - no effect; 3 points-satisfactory; 4 points - 

good; 5 points - very good. 

 2. * - differences are probable compared to the group of patients treated with Essentsial H (p <0,05);  

 ** - the differences are likely compared with the group of patients treated with adenosylmethionine (p <0.05); 

 

Table 2. 

Biochemical parameters of the functional state of the liver and kidneys in patients with non-alcoholic stea-

tohepatitis and chronic kidney disease І-ІІ st. in the dynamics of treatment (M ± m) 

Indicator 

Practically 

healthy person, 

n=20 G
ro

u
p
 

Before treat-

ment 
After 30 days 

After 90 

days 

After 3 months 

of treatment 

Total biliru-

bin, μmol / l 
19,2±1,12 

1 35,2±1,03 * 30,9±4,1* 28,9±3,8 * 25,2±3,7 */** 

2 35,6±1,08 * 
24,8±1,01 

**/# 

20,2±0,76 

**/# 

19,1±0,73 

**/# 

3 35,3±1,16 * 
20,2±1,05 

**/#/*** 

16,9±0,83 

**/#/*** 

16,2±0,48 

**/#/*** 

Direct biliru-

bin,  

μmol / l 

4,5±0,25 

1 10,2±0,35 * 9,5±0,97* 
8,9±1,10 

* 

7,4±0,73 

*/** 

2 10,1±0,37 * 
5,7±0,21 

**/# 

4,7±0,05 

**/# 

4,6±0,05 

**/# 

3 10,1±0,31 * 
5,0±0,13 

**/#/*** 

4,4±0,03 

**/#/*** 

4,4±0,04 

**/#/*** 

Indirect bili-

rubin,  

μmol / l 

14,7±0,43 

1 25,0±1,13 * 
21,4±0,27 

*/** 

20,0±0,45 

*/** 

17,8±1,23 

** 

2 25,5±1,08 * 
19,1±0,35 

*/**/# 

15,5±0,35 

**/# 

14,5±0,64 

**/# 

3 25,1±1,16 * 
15,2±0,21 

**/#/*** 

13,5±0,37 

**/#/*** 

11,8±0,52 

*/**/#/*** 

AST, 

μmol / 

hour×l 

0,39±0,01 

1 1,25±0,02* 
1,11±0,02 

*/** 

0,8±0,02 

*/** 

0,6±0,03 

*/** 

2 1,24±0,01 * 
0,6±0,01 

*/**/# 

0,4±0,01 

**/# 

0,4±0,03 

**/# 

3 1,25±0,01 * 
0,5±0,01 

*/**/#/*** 

0,3±0,01 

**/#/*** 

0,4±0,02 

**/# 

ALT,  

μmol / 

hour×l 

0,38±0,014 

1 1,4±0,02 * 
1,2±0,08 

* 

0,8±0,03 

*/** 

0,7±0,05 

*/** 

2 1,4±0,02 * 
0,6±0,02 

*/**/# 

0,5±0,02 

*/**/# 

0,4±0,02 

**/# 

3 1,4±0,01 * 
0,5±0,02 

*/**/#/*** 

0,4±0,01 

**/#/*** 

0,4±0,01 

**/# 

Total protein, 

g/l 
76,13±2,12 

1 60,30±2,11* 
65,26± 

2,25* 

66,5±2,39 

* 

70,3±2,53 

** 

2 60,31±1,92* 75,8±2,31** 
78,2±2,04 

**/# 

81,2±2,31 

**/# 

3 60,28±1,84* 
80,2±2,37 

**/# 

82,3±2,13 

**/# 

82,6±2,12 

**/# 
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Albumìn, % 59,37±2,23 

1 43,63±2,33* 
45,32± 

1,97* 

50,42± 

1,79* 

51,0± 

1,92* 

2 43,62±2,34 * 
54,83± 

1,35**/# 

59,27±1,25 

**/# 

59,8±1,18 

**/# 

3 43,63±2,35 * 
57,15± 

1,42**/# 

60,42±1,34 

**/# 

60,1±1,24 

**/# 

Bile acid, 

mmol/l 
1,27± 0,01 

1 2,83±0,06 * 
2,74± 

0,35* 

2,72± 

0,53* 

2,60± 

0,17* 

2 2,81±0,08 * 
2,12±0,03 

*/**/# 

1,57±0,05 

**/# 

1,39±0,04 

**/# 

3 2,82±0,07 * 
1,94±0,05 

*/**/#/*** 

1,36±0,02 

**/#/*** 

1,20±0,05 

**/#/*** 

Thymol test, 

conditional 

units 

2,82± 0,13 

1 4,30±0,15* 4,24±0,21* 4,13±0,13* 4,01±0,21* 

2 4,33±0,13* 
3,53±0,17 

*/**/# 

3,21±0,07 

*/**/# 

3,09±0,08 

**/# 

3 4,32±0,12* 
3,41±0,10 

*/**/# 

2,90±0,06 

*/**/#/*** 

2,76±0,07 

**/#/*** 

Glomerular 

filtration 

rate, ml/min 

117,0±3,37 

1 78,5± 3,26* 
80,2± 

3,75* 
82,7±3,14* 87,3±3,79* 

2 78,3± 3,25* 
96,5±2,43 

*/**/# 

100,2±2,64 

**/# 

105,8±2,28 

**/# 

3 78,6± 3,28* 
106,8±2,27 

*/**/#/*** 

112,5±2,51 

**/#/*** 

116,1±2,39 

**/#/*** 

Notes: 1. * the difference is probable compared to the indicator for practically healthy persons (p <0,05); 2. ** 

the difference is probable compared with the indicator before treatment (p <0,05); 3. # - the difference is prob-

able compared to the indicator after treatment in patients in group 1 (p <0.05); 4. *** - the difference is probable 

compared to the indicator after treatment in patients in group 2 (p <0,05). 
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FEATURES OF THE COURSE AND COMPLICATIONS OF COVID-19 IN CHILDREN 

(LITERATURE REVIEW) 

 

Abstract. 

One of the largest problems in medicine in the 21st century is the pandemic of the coronavirus disease 

COVID-19, which was caused by the SARS-CoV-2 virus. According to data from the World Health Organization, 

cases of confirmed diagnosis are 1–11% in children among all officially confirmed patients. While children are 

as likely to get COVID-19 as adults, kids are less likely to become severely ill. Up to 50% of children and 

adolescents might have COVID-19 with no symptoms. 

 

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, children. 

 

Considering the actual family of coronaviruses, it 

is worth noting that these are RNA viruses that, in the 

case of infection, affect the human respiratory system. 

They can cause both mild forms of respiratory infection 

and a severe course in the form of acute respiratory 

distress syndrome and systemic inflammation 

syndrome, with a subsequent fatal outcome. In medical 

practice, coronaviruses have been known for a long 

time. In particular, the previous three recent pandemics 

are associated with β-coronaviruses of the second 

lineage B and C. The first one began in 2003 as an 

outbreak of an atypical pneumonia called SARS 

(Severe Acute Respiratory Syndrome), caused by 

SARS-CoV. The next occurred in 2012: an outbreak of 

MERS (Middle East Respiratory Syndrome). The 

outbreak of the disease began in the Chinese city of 

Wuhan in December 2019. The virus is transmitted by 

airborne and contact routes between a sick person and 

a carrier. Respiratory and intestinal varieties of 

coronaviruses are dangerous for humans. The 

respiratory type of the disease, which is diagnosed as 

an acute respiratory viral infection, is most often 

observed and spread. The incubation period is 

approximately 2 to 14 days, possibly longer. On 

average, the incubation time is 5–6 days. It is extremely 

dangerous because a person is contagious immediately 

before the first symptoms appear [1-2]. 

More important are the descriptions of the 

fluctuations illness in children is associated with 

contacts from ailments grown up. The most common 

symptoms among children: a fever, an unproductive 

cough,a sign of intoxication (myalgia, weakness) is 

possible. Another symptoms: sore throat, nasal 

congestion, symptoms of damage to the intestinal tract 

(abdominal pain, diarrhea, vomiting),"covid" fingers 

(sounds similar to frostbite). Diarrhea in children on the 

background of COVID-19 infection is indicated more 

often, lower in adults. Pathognomonic for COVID-19 

in older adults - symptoms of hyposmia, anosmia, 

and/or dysgeusia are seen in children but active 

complaintsthey, from age, do not present. Recovery 

usually occurs within 1-2 weeks. No less a quarter of 

children are asymptomatic up to 10% of children 

require hospitalisation. A severe course is observed in 

an average of 1% of cases COVID-19 infections in 

children. Complicated forms of the disease develop in 

children with severe concomitant diseases [3-4].  

Clinically expressed COVID-19 infection 

manifests itself in the following forms: acute 

respiratory viral lung infection, pneumonia without 

respiratory failure, pneumonia with acute respiratory 

failure (ARF), acute respiratory distress syndrome 

(ARDS) multisystem inflammatory syndrome (MIS) in 

children, associated with SARS-CoV-2, occurring with 

symptoms of incomplete Kawasaki syndrome, as well 

as hemophagocytic lymphohistiocytosis / macrophage 

activation syndrome / hemophagocytic syndrome 

(DFS) [6-8].  

Complication are sepsis and septic (infectious-

toxic) shock. There are mild, moderate and severe 

course of COVID-19. In most countries, in the 

assessment of severity are guided by the presence or 

absence of signs respiratory failure, development of 

pneumonia and ARDS, distinguishing asymptomatic, 
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mild, moderate, severe (severe pneumonia) and critical 

forms (ARDS, septic shock, sepsis, MIA) [9-11].  

Based on this, it is advisable to use the following 

working criteria of severity. Asymptomatic form -

children with a positive result of a laboratory test for 

the presence of SARS-CoV-2 RNA, who do not have 

clinical signs of the disease and visual changes on an 

X-ray. Light form - children with symptoms of 

intoxication (fever < 38.5°C, weakness, myalgia) and 

damage to the upper respiratory tract (cough, sore 

throat, nasal congestion). During the examination: 

changes in the oropharynx; there are no auscultatory 

changes in the lungs. In some cases, there may be no 

fever or only gastrointestinal symptoms (nausea, 

vomiting, abdominal pain and diarrhoea) or just skin 

rashes. Medium weight form - children with fever > 

38.5°C, cough (mainly dry non-productive) and 

pneumonia. Wheezes (dry or wet) can be heard by 

auscultation, but there are no obvious signs of 

respiratory failure (dyspnea) and hypoxemia. SpO2 is 

>93%. In some cases, there may be no obvious clinical 

symptoms of damage to the lower respiratory tract, but 

on the computer CT scan of the chest reveals minor 

changes in the lungs, typical of viral lung damage mild 

or moderate [12-15].  

 Heavy form - children with symptoms of an acute 

respiratory infection at the beginning of the disease 

(fever, cough), which may be accompanied by 

symptoms from the gastrointestinal tract (diarrhea). 

The disease usually progresses within a week, signs of 

respiratory failure appear (dyspnea with central 

cyanosis), SpO2 is 93%. Signs of pneumonia on an X-

ray and CT scan of the chest, typical for viral lung 

damage of severe or critical degree. Critical form - 

multisystem inflammatory syndrome ("cytokine 

storm", Kawasaki-like syndrome). Children with fever 

> 24 h, multisystemic (> 2) involvement of various 

organs (heart, kidney, central nervous system, 

respiratory symptoms, possible development of ARDS, 

gastrointestinal symptoms, hematological disorders, 

skin rashes, myalgia, arthralgia). There is an increase in 

various laboratory markers: neutrophilic leukocytosis 

with lymphopenia, increased levels of C-reactive 

protein (CRP), procalcitonin, ESR, LDH, 

transaminases, triglycerides, interleukin 6, ferritin and 

D-dimer, hypoalbuminemia. Hypercoagulation, DIC 

syndrome, possible thrombosis and thromboembolic 

complications [16-17].  

Complication: sepsis - the presence of an 

infectious process with systemic manifestations of 

inflammation in combination with hyper- or 

hypothermia, tachycardia and with at least one of the 

manifestations of organ dysfunctions: impaired 

consciousness, hypoxemia, increased serum lactate, 

variable pulse. Septic shock - severe sepsis combined 

with arterial hypotension refractory to massive infusion 

therapy [18].  

Conclusion 

 By now, most authors agree the opinion that 

COVID-19 in children is milder and often 

asymptomatic (from 1/5 to 1/3 of cases). However, 

each fifth patient was diagnosed with pneumonia as the 

only symptom of the disease. In this case, to establish 

dia gnosis and timely appointment of therapy is 

necessary perform pulse oximetry and x-ray thoracic 

organs. Except In addition, children are characterized 

by prolonged release of RNA SARS-CoV-2 in various 

environments of the body after normal feelings of well-

being. All this emphasizes the need for dynamic care of 

children who have intra-family contact with sick nym 

COVID-19, using not only general clinical, but also 

instrumental methods of examination. Prophylac tic 

measures, both barrier and general hygienic, and the 

use of local antiviral agents in pediatric practice, are an 

integral part of the work pediatrician in a pandemic. 
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РИЗИК РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ ХОЛЕРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

 

Abstract. 
Despite the high level of medical development and the improvement of living conditions, cholera can be 

considered a global threat to public health and one of the main indicators of the lack of social development in 

general. Currently, cholera remains a priority problem in the world, which is associated with its outbreaks and 

epidemics on different continents. The problem acquires new features of relevance, especially in this difficult time 

of hostilities for a number of reasons: destroyed water supply and sewer systems, deterioration in the quality of 

drinking water, inadequate compliance with sanitary standards in all areas of our life cholera. Recently, it has 

been noted that new cases of cholera are associated with a constant increase in the number of vulnerable popula-

tions living in unsanitary conditions. 

Анотація. 

Незважаючи на високий рівень розвитку медицини та покращення умов життя, холеру можна вва-

жати глобальною загрозою для суспільної охорони здоров'я і одним із основних показників відсутності 

соціального розвитку в цілому.  

На даний час холера залишається пріоритетною проблемою в світі, що пов’язано з її спалахами та 

епідеміями на різних континентах. Проблема набуває нових рис актуальності, особливо в цей складний 

час воєнних дій через низку причин: зруйновані системи водопостачання та каналізаційні системи, погір-

шення якості питної води, неналежне дотримання санітарних норм в усіх сферах нашого життя холери. 

Останнім часом відзначається, що нові випадки холери пов'язані з постійним зростанням чисельності 

уразливих груп населення, які живуть в антисанітарних умовах. 
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Research results. WHO estimates that between 

1.3 and 4 million people around the world fall ill with 

cholera each year and between 21,000 and 143,000 die 

from it. Most infected people either have no symptoms 

or only mild symptoms. About 1 in 10 people who get 

cholera will develop severe symptoms of the disease. 

Without treatment, death can occur within hours. Ac-

cording to the European Center for Communicable Dis-

eases Control (ECСDC), cholera outbreaks in 2021 and 

2022 were reported in Africa and Asia. In the water ar-

eas of the southern regions of Ukraine, cholera vibrios 

have occupied their ecological niche, which is ex-

plained by favorable climatic conditions for their exist-

ence. It is located on the shores of the Black and Azov 

Seas, the lower reaches of the Bug and the Dnieper. 

Therefore, cases of the disease are regularly recorded 

in these regions of Ukraine. 

Constant monitoring of V. cholerae in Ukraine has 

shown that pathogenic V.cholerae O1 are isolated from 

people and from the environment only during outbreaks 

of cholera. Outbreaks of cholera associated with the in-

troduction of pathogenic cholera vibrios into the coun-

try are periodically recorded in Ukraine, as happened in 

1970, 1974, 1977, 1991, 1994, 1995, 2011, 2018. In 

modern history, the strongest outbreak of cholera was 

recorded in 1994. Then 845 cholera patients were found 

in Ukraine, of which 2.6% died. This is almost an indi-

cator of the epidemic threshold. 

The last outbreak of cholera in Ukraine was regis-

tered in 2011 in the city of Mariupol, Donetsk region. 

During the outbreak period, 33 cases of cholera and 24 

cases of vibriocarriers were detected. This outbreak 

was caused by toxigenic vibrio strains imported from 

another country. Two-thirds of patients did not seek 

care in a timely manner, which greatly complicated the 

response to the outbreak, which lasted almost three 

months. 

According to the latest information, there was an 

outbreak of cholera in Mariupol in the spring-summer 

of 2022, as a result of a high level of unsanitary condi-

tions. Although, due to the complexity of conducting an 

examination in the combat zone, the preliminary infor-

mation was not confirmed by the relevant structures. 

But in the occupied Mariupol, a humanitarian catastro-

phe is now taking place. The ruined city was left with-

out water supply and sewerage. Residents of the city 

receive drinking water at best once every two days. At 

the same time, there are many mass graves in the city, 

burials in which do not meet sanitary standards. Impu-

rities and excretions from decomposing corpses fall 

into rivers and the sea. Residents are forced to use this 

water as technical water. Therefore, a cholera outbreak 

seems very likely. 

In general, cholera is often called the "disease of 

war." Indeed, in Europe already in the middle of the 

XIX century. learned to control the disease. All that is 

needed for this is to prevent sewage from entering wa-

ter bodies and to disinfect drinking water. However, 

during hostilities, these simple sanitary measures are 

often impossible to implement. Therefore, wars often 

accompanied cholera epidemics - for example, during 

the Crimean War and in the First World War. 

The Ministry of Health of Ukraine this year an-

nounced that from June 2022, enhanced cholera sur-

veillance began. This happens every summer, because 

this is a favorable time for the spread of this disease. 

During the first two weeks, out of 1874 patients with 

acute intestinal infections, 545 people were examined 

for the presence of cholera. Vibrio cholerae was not 

found in the examined patients. 

In Ukraine, spasms of cholera are periodically rec-

orded, associated with the introduction of pathogenic 

cholera vibrations into the territory of the region. In the 

period between spalakhs in Ukraine, strains of V.chol-

erae O1 are seen, which have been relieved of toxigenic 

powers and the stench cannot be of epidemic signifi-

cance. But special attention should be paid to the fact 

that in Ukraine there is a “rooting” of the V.cholerae 

O1 serogroup, isolated both from environmental ob-

jects (waste, sea, annual water) and from patients with 

acute intestinal infections. However, improving 

weather conditions and the presence of mobile genomic 

elements with different pathogenic potential in the en-

vironment may lead to a change in the biological prop-

erties of V. cholerae O1 circulating in Ukraine. 

About one in 10 people who get cholera develop 

severe symptoms of the disease. Without treatment, 

death can occur within hours. There is a high probabil-

ity of the formation of epidemic foci, primarily of in-

testinal infections among internally displaced persons 

due to overcrowding of the population, lack of condi-

tions for observing the rules of personal hygiene, inad-

equate access to clean water and sanitation, malnutri-

tion, destruction of water supply and sanitation sys-

tems, etc. 

It must be remembered that with timely treatment, 

a simple form of cholera ends in complete recovery. In 

the absence of effective therapy within 2-3 days, the pa-

tient may develop a coma, deaths are possible. 

The war of the russian federation against our coun-

try has led to an increase in the risks of severe epidemic 

complications as a result of the destruction of the infra-

structure of the life support system of the territories, in-

cluding utilities, medical services, and anti-epidemic 

protection services. The negative trends in the structure 

and levels of morbidity of the population with infec-

tious and parasitic diseases are determined not only by 

the spectrum of endemic pathogenic biological agents, 

but also by the degree of violation of the provision of 

the population with safe water, food, living conditions, 

access to hygiene and sanitation, sanitary cleaning and 

sewerage. volume and quality of anti-epidemic 

measures, threats of their introduction from other terri-

tories during the redeployment of troops, as well as in-

ternally displaced persons. There is a high probability 

of the formation of epidemic foci, primarily of intesti-

nal infections among internally displaced persons due 

to overcrowding of the population, lack of conditions 

for observing the rules of personal hygiene, malnutri-

tion, inadequate water supply, etc. 

Vaccination is used to create artificial active im-

munity against cholera. However, in Ukraine mass vac-

cination against this disease was not carried out, be-

cause cholera outbreaks in our country are sporadic, 

and the vaccine is valid for only six months. But the 
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WHO has a fairly large stock of cholera vaccines, used 

mainly in tropical countries. However, realizing the 

possibility of spreading the disease, Ukraine has al-

ready ordered the required number of doses. As ex-

plained in the Ministry of Health, first of all, risk groups 

- doctors and law enforcement officers - will be vac-

cinated. However, the most important thing to prevent 

an outbreak is the observance of sanitary and anti-epi-

demic measures. 

Conclusions. Therefore, timely and adequately 

organized and carried out activities will be the key to 

early clinical diagnosis, its confirmation using labora-

tory diagnostic methods, isolation of patients and per-

sons at greatest risk of infection, immediate identifica-

tion of contacts and other persons at risk of infection 

and medical observation. they will be allowed to pre-

vent the spread and occurrence of epidemic complica-

tions of cholera in the country. 
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СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОШИРЕННЯ ТА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ МЕНІНГІТУ СЕРЕД ДІТЕЙ 

УКРАЇНИ 

 

Abstract. 
Meningitis is the most common form of damage to the central nervous system (CNS), which occupies a leading 

position among the causes of primary disability in the population. In developed countries, the average incidence 

of purulent meningitis is 3 per 100,000 population per year. In Ukraine, from 800 to 1200 children suffer from 

meningitis every year, the mortality rate is 4-15%. The bacterium is transmitted from person to person through 

droplets of secretions from the respiratory tract or throat of the carrier. 10-20% of the population carry N. 

meningitidis at any given time. 

This paper presents basic information about the spread and symptoms of meningitis among children. 

Meningococcal disease is potentially fatal and should always be treated as a medical emergency. The patient 

needs to be hospitalized. Appropriate antibiotic treatment should be started as early as possible. 

Анотація. 

Менінгіт є найбільш поширеною формою ураження центральної нервової системи (ЦНС), що посідає 

провідне місце серед причин первинної інвалідизації населення. У розвинутих країнах середня частота 

гнійних менінгітів становить 3 на 100 тис. населення на рік. В Україні щорічно на менінгіти хворіє від 

800 до 1200 дітей, летальність становить 4-15%. Бактерія передається від людини людині через краплі 

виділень з дихальних шляхів або горла носія. 10-20% населення є носіями N.meningitidis в будь-який момент 

часу. 

В даній роботі представлено основні відомості про поширення та симптоматику менінгіту серед 

дітей. Менінгококова інфекція потенційно смертельна і завжди повинна розглядатися як медична над-

звичайна ситуація. Пацієнта необхідно госпіталізувати. Відповідне лікування антибіотиками необхідно 

починати якомога раніше. 

 

Ключові слова: менінгіт, бактерія, інфекція, діти, нервова система, летальність. 
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Introduction. In Ukraine, 350-800 children die 

every year from infectious diseases, of which 25-30% 

are patients with meningococcal infection, and the 

mortality rate for this nosological form is indecently 

high and ranges from 12.0 to 22.0%. Often among the 

causes of death there is damage to the nervous system 

caused by bacteria, viruses, protozoa [1]. 

According to the State Sanitary and 

Epidemiological Service of Ukraine, the analysis of the 

incidence of meningococcal meningitis, the 

effectiveness of their laboratory confirmation in the 

long-term dynamics indicate a trend towards a decrease 

in the incidence rate [2]. 

In 10% of cases, meningitis can lead to severe 

brain damage, and if left untreated, it is fatal in 50% of 

cases. Timely antibiotic treatment is the most important 

measure to save lives and reduce the number of 

complications. The lethality of this disease in Ukraine 

reaches 14% (from 5% to 35%) [3]. 

Relevance. Infectious diseases are an extremely 

urgent problem today; according to the literature, 17 

million people die from them every year in the world. 

An important problem is that the wrong diagnosis is 

established, and as a result, the treatment of the wrong 

disease is carried out. The urgency of the problem of 

meningitis of bacterial and viral etiology is due to the 

frequency of severe forms of the disease, the high level 

of mortality, the expansion of the spectrum of 

etiopathogens, and the complexity of differential 

diagnosis. All over the world, meningitis remains one 

of the most common forms of damage to the central 

nervous system, which comes only as a vascular 

pathology. 

Purpose. Given the relevance and state of the 

problem, we set a goal to work out material based on 

the latest achievements of science, reflecting the 

current course and clinical features of meningitis in 

children, the principles of diagnosis and differential 

diagnosis, and treatment. 

Research results. Meningitis is the most common 

form of damage to the central nervous system (CNS), 

which occupies a leading position among the causes of 

primary disability in the population. In developed 

countries, the average incidence of purulent meningitis 

is 3 per 100,000 population per year [4]. In Ukraine, 

from 800 to 1200 children suffer from meningitis every 

year, the mortality rate is 4-15%. 

The bacterium is transmitted from person to 

person through droplets of secretions from the 

respiratory tract or throat of the carrier. 10-20% of the 

population carry N.meningitidis at any given time. The 

incubation period lasts 4 days, but can vary from 2 to 

10 days. Stiff neck, high fever, sensitivity to light, 

confusion, headaches, and vomiting. 5–10% of patients 

die, usually within 24–48 hours of symptom onset. In 

10-20% of survivors, bacterial meningitis can lead to 

brain damage, hearing loss, or learning difficulties [5]. 

Group B meningococci, which cause the most 

threatening clinical forms of meningococcal infection - 

meningococcemia and meningitis - are among the most 

common in Ukraine. As of September 2022, a total of 

250 cases have been reported. The highest incidence 

rate is among children from 6 months to 3 years. 

Currently, two vaccines containing the polysaccharide 

of meningococcus serogroup B are licensed in the 

world, and scientific data indicate a high efficiency of 

vaccination with them [6]. 

Meningitis in children has been the subject of 

close attention from scientists and doctors. This is due 

not only to the frequency of their occurrence, the 

severity of the course, the high percentage of persistent 

residual effects on the part of the central nervous 

system, but also to the fact that the disease of 

meningitis, both in the past and now, first of all raises 

the question of life and death [7]. 

Anyone can be a carrier of the infection and not 

even know it. In severe cases, meningococcal infection 

affects the meninges or causes blood poisoning. And it 

all starts like SARS - with a sudden rise in temperature. 

Often with meningococcal infection, there is an 

uncontrollable headache that does not respond to 

antipyretic or pain medications. The rash appears, as a 

rule, a few hours after the onset of the disease and looks 

like red-violet stars [8]. 

Meningitis is an inflammation of the sapwood of 

the human brain or spinal cord. A bacterial or viral 

infection that enters the cerebrospinal fluid (CSF) that 

circulates in the cavities of the brain and spinal cord and 

usually causes inflammation. It is important to identify 

the cause of meningitis, because this is the most 

important factor for prescribing the correct and 

effective treatment [9-10]. 

There are leptomeningitis - inflammation of the 

pia and arachnoid membranes, as well as 

pachymeningitis - inflammation of the dura mater. It 

can manifest itself as an independent disease or a 

complication of another condition, and also arise due to 

the activity of viruses (herpes, mumps, influenza), 

bacteria (staphylococcus, streptococcus, 

meningococcus), fungi (candida), protozoa 

(toxoplasma, amoeba). Sometimes, more than one 

pathogen can be the cause [11]. 

Distinguish serous meningitis, caused more often 

by viruses and purulent - caused by bacteria. The 

disease can proceed at different speeds: lightning fast - 

the patient can die on the first day [12]; acute - signs of 

meningitis occur a few days after infection; chronic - 

symptoms appear gradually. 

Primary meningitis is also distinguished - it 

develops without a preliminary focus of infection or the 

presence of a disease, secondary - against the 

background of an infection, disease or injury. A 

significant role in the development of meningitis is 

played by favorability due to age, hereditary and 

immunological factors [13-16]. 

Unlike older children, newborns and infants are at 

increased risk of developing bacterial meningitis. The 

most common symptoms of meningitis in babies are 

irritability, vomiting [17], loss of appetite, loss of 

activity, and possible skin rashes. In addition, doctors 

always examine the condition of the large fontanel and 

check reflexes to diagnose the cause of the disease in 

children [18]. If you notice any of the above symptoms 

in your baby, consult your doctor immediately. 

Symptoms of bacterial meningitis can develop 

suddenly and instantly, or they may appear after a few 
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days (in most cases, within 3-7 days after infection with 

the pathogen). 

One of the main methods of preventing meningitis 

is vaccination. Meningitis vaccination is indicated for 

children from 9 months. and adults under the age of 55. 

The main risk group for contracting meningococcus 

includes children from 6 months to 3 years [19]. 

According to modern recommendations, the following 

should be vaccinated: children from 1.5 to 5 years old 

who go to preschool institutions; persons who often 

travel on a business trip and travel a lot; those who are 

undergoing a medical examination for a visa to the 

United States, as well as for trips abroad; persons who 

have contact with the patient; persons with 

immunodeficiency; patients with disorders of the 

spleen (asplenia); to everyone who is in the place of 

infection in children's groups, among students, 

conscripts, etc. 

Conclusions. Thus, vaccination is by far the best 

way to protect yourself and your children from bacterial 

meningitis. Given the rapid course and severity of the 

disease, it is necessary at the first signs of it to seek help 

from a doctor as soon as possible, because the life of 

the child may depend on it. Meningococcal disease is 

potentially fatal and should always be treated as a 

medical emergency. The patient needs to be 

hospitalized. Appropriate antibiotic treatment should 

be started as early as possible. 

Referenses. 

1. Bystritsky RJ, Chow FC. Infectious 

Meningitis and Encephalitis. Neurol Clin. 2022 

Feb;40(1):77-91. doi: 10.1016/j.ncl.2021.08.006. 

PMID: 34798976. 

2. Tavares T, Pinho L, Bonifácio Andrade E. 

Group B Streptococcal Neonatal Meningitis. Clin 

Microbiol Rev. 2022 Apr 20;35(2):e0007921. doi: 

10.1128/cmr.00079-21. Epub 2022 Feb 16. PMID: 

35170986; PMCID: PMC8849199. 

3. Kohli-Lynch M, Russell NJ, Seale AC, 

Dangor Z, Tann CJ, Baker CJ, Bartlett L, Cutland C, 

Gravett MG, Heath PT, Ip M, Le Doare K, Madhi SA, 

Rubens CE, Saha SK, Schrag S, Sobanjo-ter Meulen A, 

Vekemans J, O’Sullivan C, Nakwa F, Ben Hamouda H, 

Soua H, Giorgakoudi K, Ladhani S, Lamagni T, Rattue 

H, Trotter C, Lawn JE. 2017. Neurodevelopmental 

impairment in children after group B streptococcal 

disease worldwide: systematic review and meta-

analyses. Clin Infect Dis 65:S190–S199. 

4. Raybould G, Plumb J, Stanley A, Walker KF. 

2021. Impact of late-onset group B streptococcus 

infection on families: an observational study. Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol 256:51–56. 

5. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser 

SL, Longo DL, Loscalzo J. 2018. Harrison's principles 

of internal medicine, 20th ed. McGraw-Hill Education, 

New York, NY. 

6. Lundbo LF, Benfield T. 2017. Risk factors for 

community-acquired bacterial meningitis. Infect Dis 

(Lond) 49:433–444. 

7. Wilson CB, Nizet V, Malsonado Y, 

Remington JS, Klein JO. 2016. Infectious diseases of 

the fetus and newborn infant, 8th ed. Saunders Elsevier, 

Philadelphia, PA. 

8. Tsafaras GP, Ntontsi P, Xanthou G. 2020. 

Advantages and limitations of the neonatal immune 

system. Front Pediatr 8:5. 

9. Lentini G, Midiri A, Firon A, Galbo R, 

Mancuso G, Biondo C, Mazzon E, Passantino A, 

Romeo L, Trieu-Cuot P, Teti G, Beninati C. 2018. The 

plasminogen binding protein PbsP is required for brain 

invasion by hypervirulent CC17 group B streptococci. 

Sci Rep 8:14322. 

10. Benmimoun B, Papastefanaki F, Perichon B, 

Segklia K, Roby N, Miriagou V, Schmitt C, Dramsi S, 

Matsas R, Speder P. 2020. An original infection model 

identifies host lipoprotein import as a route for blood-

brain barrier crossing. Nat Commun 11:6106. 

11. Harrell MI, Burnside K, Whidbey C, 

Vornhagen J, Adams Waldorf KM, Rajagopal L. 2017. 

Exploring the pregnant guinea pig as a model for group 

B Streptococcus intrauterine infection. J Infect Dis Med 

2:109. 

12. Dawson TM, Golde TE, Lagier-Tourenne C. 

2018. Animal models of neurodegenerative diseases. 

Nat Neurosci 21:1370–1379. 

13. Srinivasan L, Kilpatrick L, Shah SS, Abbasi S, 

Harris MC. 2016. Cerebrospinal fluid cytokines in the 

diagnosis of bacterial meningitis in infants. Pediatr Res 

80:566–572. 

14. Hays C, Touak G, Bouaboud A, Fouet A, 

Guignot J, Poyart C, Tazi A. 2019. Perinatal hormones 

favor CC17 group B Streptococcus intestinal 

translocation through M cells and hypervirulence in 

neonates. Elife 8:e48772. 

15. Spencer BL, Deng L, Patras KA, Burcham 

ZM, Sanches GF, Nagao PE, Doran KS. 2019. Cas9 

contributes to group B streptococcal colonization and 

disease. Front Microbiol 10:1930. 

16. Thomas L, Cook L. 2020. Two-component 

signal transduction systems in the human pathogen 

Streptococcus agalactiae. Infect Immun 88:e00931-19. 

17. Uchiyama S, Sun J, Fukahori K, Ando N, Wu 

M, Schwarz F, Siddiqui SS, Varki A, Marth JD, Nizet 

V. 2019. Dual actions of group B Streptococcus 

capsular sialic acid provide resistance to platelet-

mediated antimicrobial killing. Proc Natl Acad Sci 

USA 116:7465–7470. 

18. Deshayes de Cambronne R, Fouet A, Picart A, 

Bourrel AS, Anjou C, Bouvier G, Candeias C, 

Bouaboud A, Costa L, Boulay AC, Cohen-Salmon M, 

Plu I, Rambaud C, Faurobert E, Albiges-Rizo C, Tazi 

A, Poyart C, Guignot J. 2021. CC17 group B 

Streptococcus exploits integrins for neonatal 

meningitis development. J Clin Invest 131:e136737. 

19. Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL, Steinback 

WJ, Hotez PJ (ed). 2019. Feigin and Cherry's textbook 

of pediatric infectious diseases, 8th ed. Elsevier, 

Philadelphia, PA. 

  



«Colloquium-journal» #33(156), 2022 / PEDAGOGICAL SCIENCES 29 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
 

УДК 378:504(374) 

Малишевська О.С., 

Доктор біологічних наук, доцент кафедри гігієни та екології 

Гречух Л.С., 

асистент кафедри гігієни та екології 

Пасько В.А., 

студентка 

Тимків А. І. 

студент 

Івано-Франківський національний медичний університет 

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-33156-29-33 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ВИЩИЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ 

 

Маlyshevska O.S., 

Doctor of Science. (Biology), Associate Professor 

Hrechuch L.S., 

Assistant  

Pasko V.A., 

student 

Tymkiv A.I. 

student 

Ivano-Frankivsk National Medical University 

 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE HIGHER 

MEDICAL SCHOOL 

 

Анотація. 

Проведено соціально-педагогічне дослідження відносин різних категорій населення міста до соціально-

екологічних проблем сучасності, що є основою концепції сталого розвитку. Результати дослідження стали 

одним із компонентів процедури розробки Концепції безперервної екологічної освіти у вищій медичній школі. 

Впровадження в медичну освіту, цілей та принципів концепції сталого розвитку, необхідне з метою забезпе-

чення цілісного соціо-еколологоцентриського підходу в формуванні майбутнього медичного фахівця, як інстру-

мента впливу на свідомість громадян, щодо популяризації цілей та принципів концепції сталого розвитку. 

Abstract. 

A socio-pedagogical study of the relations of different categories of the city's population to the socio-ecolog-

ical problems of our time, which is the basis of the concept of sustainable development, was conducted. The results 

of the study became one of the components of the procedure for developing the Concept of continuous environ-

mental education in the higher medical school. The introduction of the goals and principles of the concept of 

sustainable development into medical education is necessary in order to ensure a holistic socio-ecological-centric 

approach in the formation of the future medical specialist, as a tool for influencing the consciousness of citizens, 

regarding the popularization of the goals and principles of the concept of sustainable development. 
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Вступ. Незаперечним є зв'язок між культурою та 

освіченістю, що є продуктом соціуму. Навіть основні 

відмінності людини, як ссавця – прямоходіння, 

уміння виготовляти знаряддя праці, мова, а також 

внутрішня своєрідність: відчуття сорому, створення 

культурних цінностей, пам’ять минулого, багатий 

спектр емоцій, повага та самоповага та ін., не розви-

нуться в людини, якщо її забрати із соціуму, та будуть 

значно примітивнішими без належного культурно-

освітнього процесу. 

Квінтесенцією усього, що робить людину «він-

цем» природи і духовного світу, це наявність усвідом-

люваної волі. Саме завдяки волі людина здатна до са-

моорганізації, самоідентифікації, самомотивації та са-

морозвитку. Усвідомлювана воля є рушієм усього 

культурного людського прогресу. Саме завдяки їй 

суспільство усвідомило необхідність створення та 

впровадження концепції сталого розвитку людства, 

як адекватної відповіді на вплив людської цивілізації 

на негативні зміни у довкіллі та самоорганізації люд-

ського суспільства заради миру, здоров’я, добробуту 

та процвітання.  

Постановка проблеми. Сталий розвиток – це 

мета та прогнозований результат цивілізаційного про-

цесу, а культура – це засіб його досягнення. 
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Великим кроком у пропаганді ідеології сталого 

розвитку у контексті культурологічного підходу стала 

міжнародна конференція ЮНЕСКО «Культура: ключ 

до сталого розвитку», що відбулася у травні 2013 р. у 

м. Гуанчжоу (Китай). За підсумками конференції було 

прийнято Гуанчжоуську декларацію «Культура та 

сталий розвиток», в якій учасники дійшли висновку, 

що культура має стати основою політики сталого ро-

звитку. Декларація запропонувала включити куль-

туру у всі плани та курси розвитку, включаючи пи-

тання миру, прав людини, інклюзії, ліквідації 

бідності, сприяння збереженню якості довкілля, бо-

ротьбу із змінами клімату, дбайливе ставлення до 

культури та збереження її для нащадків та ін. Було за-

значено, що ЮНЕСКО закликає включити культуру 

до моделі сталого розвитку, оскільки культура визна-

чає саме те, що ми маємо на увазі під сталим розвит-

ком. 

До 2015 року європейською спільнотою вчених 

за підтримки Європейської асоціації COST 

(Співпраця в галузі науки і техніки), була підготов-

лена книга «Культура в, для та як сталий розвиток », 

яка стала етапною подією в обґрунтуванні 

взаємозв'язку культури та наступності (стійкості) ро-

звитку [1]. 

Згідно з «Концепцією екологічної освіти в 

Україні», складовими компонентами екологічної 

освіти є екологічні: знання, мислення, світогляд, 

етика. А найголовнішим завданням екологічної 

освіти є формування екологічної культури всіх 

верств населення. Мета екологічного виховання до-

сягається в єдності з розв’язанням таких завдань, 

як: формування системи знань про екологічні про-

блеми сучасності та шляхи їх вирішення; фор-

мування мотивів, потреб і звичок екологічно до-

цільної поведінки і діяльності, здорового способу 

життя; розвиток системи інтелектуальних і прак-

тичних умінь з вивчення, оцінки стану і поліпшення 

навколишнього середовища своєї місцевості; ро-

звиток прагнення до активної діяльності з охорони 

та відтворення природи [2]. 

У вітчизняній системі екологічної освіти, в даний 

час, можна виділити три можливі сценарії розвитку 

системи екологічної освіти в Україні. 

1. Традиційна екологічна освіта - освіта, в центрі 

якої знаходиться "жива природа", головний принцип 

якої - біоцентризм, освіта та освітня практика 

поєднується з природоохоронним рухом. 

2. Екологічна освіта на користь сталого розвитку 

— напрям, що є поєднанням економіки і соціуму на 

користь сталого розвитку, відбиває впровадження 

ідеології сталого розвитку на зміст екологічної (при-

родоохоронної) освіти, головний принцип якого — 

екоцентризм. 

3. Освіта для сталого розвитку – соціо-еколого-

економічний інтегративний напрям у системі інно-

ваційної, «випереджальної» освіти, що базується на 

принципі поліцентризму – рівноправності соціуму, 

економіки, екології та культури. 

У контексті реалізації державних стандартів 

освіти нового покоління в Україні, концепція про-

грами формування екологічної культури, безпеки та 

здорового способу життя (по суті - програми фор-

мування культури сталого розвитку) передбачає 

розгляд ключових ідей, положень та принципів її 

ефективної реалізації, а також критерії та індикатори 

оцінки її результативності. Серед ключових ідей про-

грами можна зазначити наступні: 

• ідея цінності життя та безпеки людини у всіх се-

редовищах існування (природного, соціального, тех-

нічного, культурного, освітнього та ін.); 

• ідея якості людського життя в усіх його про-

явах; 

• ідея якості довкілля; 

• ідея цінності здоров'я людини та здоров'я нав-

колишнього середовища; 

• ідея якості життя людини у навколишньому се-

редовищі [1,3]. 

Якщо віднести зазначені ідеї як до нинішнього, 

так і до майбутнього поколінь, то, по суті, мова йде 

про формування культури сталого розвитку.  

У документі «Культурна політика України: 

національна модель у європейському контексті» се-

ред найбільш значущих для проблеми, що обгово-

рюється, можна виділити наступні положення: 

• Державна культурна політика покликана забез-

печити пріоритетний культурний та гуманітарний ро-

звиток як основу економічного процвітання, держав-

ного суверенітету та цивілізаційної самобутності 

країни. 

• Сучасний етап розвитку України вимагає мак-

симального залучення потенціалу культури до про-

цесів суспільного прогресу. 

• Культура України - таке ж її багатство, як і при-

родні багатства. У світі культура стає значним ресур-

сом соціально-економічного розвитку, що дозволяє 

забезпечити лідируючу позицію нашої країни у світі. 

• Єднання науки, освіти та мистецтва закладає 

основу для розуміння громадської місії культури як 

інструменту передачі новим поколінням склепіння 

моральних, етичних та естетичних цінностей, що ста-

новлять ядро національної самобутності [4]. 

Наукове осмислення феномену сталого розвитку 

нині відбувається за низкою напрямів: філософського, 

економічного, соціологічного та педагогічного. 

Найбільше досліджень проведено у галузі філо-

софії й культурології [5]. 

У стадії становлення перебуває система педа-

гогічних досліджень у сфері екологічної освіти на ко-

ристь сталого розвитку. 

На наш погляд, педагогічне осмислення фено-

мена культури сталого розвитку пов'язується з кон-

цепцією формування екологічної культури, що має 

значну економічну складову, а також педагогіку здо-

ров'я, педагогіку безпеки та культурологічну стра-

тегію розвитку сучасної освіти. Кожна із складових 

«культури сталого розвитку» має свою історію та су-

часне наукове звучання. Це стосується і екологічної 

культури, і культури безпеки життєдіяльності, і куль-

тури здоров'я, і фізичної культури та ін.  

Узагальнюючи все вищевикладене, доцільно ви-

вести узагальнену формулу становлення культури 

сталого розвитку як культури якості життя людини в 

сприятливому навколишньому середовищі. Культура 

сталого розвитку – результат інтеграції (об'єднання, 
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синтезу) екологічної, соціальної та економічної куль-

тур: 

 

КСР = КЕКОЛ + КСОЦ + КЕКОН 

де: КСР - культура сталого розвитку; Екол. - еко-

логічна культура;  

КСОЦ - соціальна культура; КЕКОН – економічна 

культура. 

Трактування зазначених понять, що прийма-

ються нами, представлені нижче: 

«Екологічна культура - це тип життєдіяльності 

людини, що успадковується, та її взаємовідносин з 

навколишнім середовищем, що сприяють здоровому 

способові життя, стійкому соціально - економічному 

розвитку, екологічній безпеці країни і кожної людини. 

Вона є засобом самоорганізації сутнісних сил людини 

в умовах конкретного природного середовища. 

Основоположним принципом 

екологічної культури можна вважати принцип 

відповідності соціального та природного в рамках 

єдиної системи [6]. 

Екологічна культура - це цілісність, що включає 

такі складові: 

• екологічні знання (природничі, соціогу-

манітарні, технічні та ін.); 

• екологічне мислення (здатність встановлення 

причинно-наслідкових, імовірнісних, прогностичних 

та інших видів зв'язків); 

• екологічна свідомість - це форма суспільної 

свідомості, яка перебуває в стадії формування та 

включає сукупність ідей, теорій, поглядів, мотивацій, 

що відбивають екологічну сторону суспільного буття, 

як - от: реальну практику відносин між людиною і се-

редовищем її життя, між суспільством та природою, 

включаючи комплекс регулятивних принципів і 

норм поведінки, що спрямовані на досягнення опти-

мального стану системи «суспільство - природа»); 

• екологічна поведінка, що характеризується пе-

реходом екологічних знань, екологічного мислення у 

повсякденну норму вчинків; 

• культура почуттів – моральний «резонанс», 

співчуття, переживання, благоговіння перед життям 

(за А. Швейцером) [2]. 

Соціальна культура - «спосіб життєдіяльності 

людини у спілкуванні з людьми, спосіб організації 

соціуму, його функціонування та розвитку, адек-

ватний простору-часу існування суб'єкта жит-

тєдіяльності, розвиток екологічного мислення, про-

гресивна взаємо узгодженість цивілізаційного та 

ноосферного поступу людства» [7]. 

«Економічна культура суспільства є синтезом 

матеріального і духовного, формує цілісність еко-

номічної поведінки, що поєднує матеріально-еко-

номічний і духовний аспекти життя людини; є резуль-

татом творчої діяльності людей в процесі вироб-

ництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних 

і духовних благ» [8]. 

Культура сталого розвитку - це здатність лю-

дини до підвищення якості свого життя в створюва-

ному нею сприятливому навколишньому середо-

вищі [9].  

Україна підтримує стратегію сталого розвитку 

та активно реалізує її основні складові: екологічну, 

соціальну та економічну [10].  

Івано-Франківськ, очолює екологічні рейтинги 

«зелених» міст України, веде активну роботу зі ста-

новлення системи безперервної екологічної освіти 

та освіти з орієнтацією на ідеї сталого розвитку. 

Івано-Франківщина – комфортний, доступний 

і безпечний для проживання регіон з високим рів-

нем життя, високорозвинений культурний, турис-

тичний, курортно-рекреаційний центр України з 

конкурентоспроможною та інноваційною економі-

кою.  

Місія Івано-Франківщини: Забезпечення доб-

робуту, доступності та високої якості життя тепері-

шнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку 

конкурентоспроможної та інноваційної економіки 

на засадах збереження культурних традицій, приро-

дних особливостей та переваг краю.  

У «Плані заходів з реалізації Стратегії розви-

тку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки» 

визначено 3 стратегічні цілі: 1. Конкурентоспромо-

жна економіка на засадах смарт-спеціалізації; 2. Ро-

звиток інфраструктури області; 3. Створення ком-

фортних та безпечних умов проживання на терито-

рії Івано-Франківської області [11].  

Ціль «Створення комфортних та безпечних 

умов проживання» не можливий без реалізації Кон-

цепції сталого розвитку в освіті. Реалізація Конце-

пції передбачає, що виховання має ґрунтуватися на 

загальнолюдських цінностях культури та будува-

тися відповідно до цінностей та норм тих чи інших 

національних культур та специфічних особливос-

тей, властивих традиціям тих чи інших регіонів, що 

не суперечать загальнолюдським цінностям. 

Результати дослідження та їх аналіз. Нами 

було проведено соціально-педагогічне дослідження 

відносин різних категорій населення міста до соціа-

льно-екологічних проблем сучасності. Результати 

дослідження стали одним із компонентів процедури 

розробки Концепції безперервної екологічної освіти 

у вищій медичній школі, яке забезпечує впрова-

дження результатів освітнього європейського прое-

кту “Study Visit Program on Sustainable Development 

in the context of two projects funded by DAAD: “Digital 

Learning for Sustainable Development in Ukraine” 2022 

року, Намбург, Німеччина. Однією зі складової про-

веденого дослідження стало вивчення ставлення мі-

стян до Концепції та 17 цілей сталого розвитку. 

В опитуванні взяло участь 385 осіб. Опитування 

проводили протягом жовтня-листопада 2022 року. 

Опитуваних осіб було поділено на шість вікових груп: 

І група – від 15 до 17 років (67 осіб); ІІ група – від 

18 до 25 років ( 73 особи);  

ІІІ група – від 26 до 35 років ( 72 особи); ІV група 

– від 36 до 45 років (54 особи);  

V група – від 46 до 55 років (56 осіб); VІ група – 

від 56 і > років (63 особи). 

Отримані результати подано в графічній формі 

(рис.1). 

Накладення результатів опитування всіх шести 

груп респондентів (школярі, студенти, дорослі (три ві-

кові групи), особи старшого віку) дозволяє виділити 
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п’ять найбільш актуальних (для мешканців Івано-

Франківська) цілей сталого розвитку: 

- №16 «Мир та справедливість», №3 - «Здоров'я 

та добробут», №4 «Якісна освіта», №6 «Чиста вода та 

санітарія», №8 «Гідна праця та економічне зрос-

тання». 

Найменш актуальними виявились п’ять цілі ста-

лого розвитку:  

- № 10 «Зменшення нерівності», № 5 «Гендерна 

рівність», № 14 "Збереження морських екосистем", 

№15 «Збереження екосистем суші№, № 17 "Партнер-

ство заради стійкого розвитку". 

 
Рис. 1. Значимість ЦСР на основі опитування різних вікових груп мешканці Івано-Франківська 

 

Висновки. Аналізуючи отримані результати мо-

жна зробити ряд висновків: 

• всі досліджені вікові групи мешканців м. Івано-

Франківська володіють інформацією про проблеми 

навколишнього середовища та сталого розвитку 

(«просвітницька» складова), проте рівень сформова-

ності екологічних знань із зазначених проблем не є 

високим («освітня» складова); 

• всі досліджені вікові групи мешканців м. Івано-

Франківська мають мотивацію та пізнавальний інте-

рес у вдосконаленні, модернізації системи безперерв-

ної екологічної освіти та освіти на користь сталого ро-

звитку; 

• всі досліджені вікові групи мешканців м. Івано-

Франківська бачать пріоритетне значення ЦСР №16 

«Мир та справедливість» та № 3 «Міцне здоров’я та 

добробут» на формування соціально-економічного 

добробуту та екологічної культури людини і суспіль-

ства; 

• усі категорії Франківчан відзначають пріорите-

тними соціальну, економічну та екологічну складові. 

Враховуючи отримані результати та одну з осно-

вних компетентностей здобувача вищої медичної 

освіти – соціальну, можна говорити, про доцільність 

поглибленого вивчення у Вищій медичній школі ці-

лей сталого розвитку та їх інтеграції у всі дисципліни 

освітньо-професійної програм: «Медицина», «Педіат-

рія», «Громадське здоров’я», «Ерготерапія», «Фарма-

ція», «Стоматологія». Впровадження в медичну 

освіту, цілей та принципів концепції сталого розви-

тку, необхідне з метою забезпечення цілісного соціо-

еколологоцентриського підходу в формуванні майбу-

тнього медичного фахівця, як інструмента впливу на 

свідомість громадян, щодо популяризації цілей та 

принципів концепції сталого розвитку. 
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Abstract. 

This article summarizes the results of research on the impact of modern technologies on the educational 

process in medical schools. At present, pedagogical technologies are due to a well-thought-out in all details of the 

model of joint pedagogical activities for the organization and conduct of the educational process with the provision 

of conditions for students and teachers. The application of modern pedagogical technologies determines the pro-

cess, which is an important social institution, a process that directly shapes the acquisition of knowledge. Modern 

pedagogical technologies require new educational methods, new approaches, new technology of the process of 

obtaining knowledge.  

Анотація. 

В даній статті узагальнення результатів досладження впливу сучаних технологій на освітній процес 

в медичних освітніх закладах. На сьогодення педагогічні технології обумовлені продуманою в усіх деталях 

моделю спільної педагогічної діяльності з організації та проведення навчального процесу з забезпеченням 

умов студентів і викладача. Застосування сучасних педагогічних технологій зумовлює процес, який є ва-

жливим соціальним інститутом, процесом, який безпосередньо формує засвоєння знань. Сучасні педагогі-

чні технології вимагають нових освітніх методів, нових підходів, нову технологію процесу одержання 

знань. 
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Introduction. The modern world requires a spe-

cialist in any field to be independent, responsible, ac-

tive, have their own life position. Yesnecessity becomes 

an urgent direction of higher school development. In-

dependence and activity (ability to analyze information 

and navigate in its flow, draw conclusions and achieve 

the goal) can be manifested and developed only when 

the learning process becomes for the student by means 

of a joint task with the teacher: constantly work on 

yourself, develop your skills and don't stop there 

achieved. In this case, the teacher is not only a carrier 

of information, but also helps the student to be realized 

as a person. This approach will promote co-creation of 

the student and the teacher where activity of both will 

be be based on interaction and dialogue, which will en-

sure receptivity and openness to influence each other. 

However, if such activity will be shown only by the 

teacher, and the student will only perceive ready infor-

mation or practical skills without being able to work in-

dependently article or section of the textbook, it will 

never be able to become highly qualified specialist, 

hold leadership positions since psychologically he will 

be unprepared for it. [1-3]. And in that case, a graduate 

higher education institution will be indecisive and friv-

olous personality. In order to avoid such a threatening 

situation, the teacher has to possess modern pedagogi-

cal technologies which are as much as possible will 

help the young person to be realized in the flow of in-

formation.  

The main emphasis in modern education is on the 

transition from traditional model of higher medical ed-

ucation, which was dominated by information-accumu-

lative principles to a personality-oriented model, from 

broadcast knowledge to the ability to use this 

knowledge [3,4]. At the Department of Internal Medi-

cine and Clinical pharmacology and Оccupational dis-

eases in the preparation of students 5 and 6 courses to 

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/3-2017/UKR/akhnovska.pdf
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/3-2017/UKR/akhnovska.pdf
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solve this problem have been implemented methods of 

problem-based learning. Its characteristic features are 

the organization of learning by self-acquisition of 

knowledge in the decision-making process educational 

problems, development of creative thinking and cogni-

tive activity of students. The proposed technology of 

problem-based learning is not particularly variable, as 

the inclusion of students in the active cognitive activity 

is based on a number of stages, which should be imple-

mented gradually and comprehensively. An important 

component of problem-based learning is to create a 

problem situation. Her clear understanding completes 

the first stage. In the second stage of solving the prob-

lem ("closed") the student analyzes the knowledge 

which he has, realizes that they are not enough to get an 

answer, and actively participates in the process their 

search. The third stage ("open") is directed to acquire 

in various ways the knowledge needed to solve the 

problem. It ends with the thought ("I know how to do 

it!"). Application in the process of learning the above 

consistent stages of obtaining theoretical knowledge 

and consolidation practical skills form professional and 

general cultural competencies of a medical specialist, 

allows to determine the priority of an individual ap-

proach in the training of a clinician. That is why at the 

Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacol-

ogy and Occupational Diseases, by decision profile 

therapeutic methodical commission, practical classes in 

internal medicine are gradually acquiring new forms. 

At the department in the preparation of 5th and 6th year 

students widely introduced method of "business game" 

- imitation of professional activity in the conditions as 

close as possible to real [6]. The purpose of the cogni-

tive game is to assess the complexity knowledge of stu-

dents, imitation of professional activity of the doctor-

therapist, stimulation of mental activity of students. 

The essence of the game is to establish the correct di-

agnosis on the basis of complaints, medical history, 

wording preliminary diagnosis, analysis of the results 

of additional examinations, as well as the choice of 

treatment tactics and means of preventing the develop-

ment of a pathological condition. 

The duration of the game for one group is 20 

minutes, for the academic group - 1 hour. 5 students 

take part in the game, one of them assumes the role of 

patient, and the last four constitute a medical council to 

establish final diagnosis. Before the game the teacher 

shows the "patient" a card with a diagnosis that it will 

mimic (the nosological unit should correspond to pre-

viously studied topics). For other participants in the 

game, it remains unknown. The "patient" has 5 minutes 

to reflect on possible complaints, the history of the de-

velopment of "his illness", to prepare for clarifying is-

sues of the council. Dialog the game begins with the 

"patient" presenting his complaints to the medical 

council without detailing. For the correct definition of 

"doctors" of the previous diagnosis details of com-

plaints, anamnesis diseases that are possible only in the 

presence of a certain level of knowledge. The teacher 

performs controlling, directing, evaluating functions. 

After the first stage of the business game, each member 

of the council has an independent decide on a prelimi-

nary diagnosis, with the necessary additional methods 

of examination, records it on a sheet of paper. 

In the second stage of the game, the teacher 

demonstrates to the council the results of additional sur-

vey methods "Patient", offers to determine the final di-

agnosis collegially through discussion. The result of a 

business game is not just a definition correct diagnosis, 

but also a detailed analysis of erroneous results. This 

allows not only to assess the completeness of the ac-

quired knowledge, but also to determine the most vul-

nerable points that need to be emphasized attention. In 

the course of a business game, students appear motive 

for active search of diagnostic information according to 

the role performed by it, the skill of work with the re-

ceived information is developed. 

Conclusions. The use of modern pedagogical 

technologies is multifaceted a process that is an im-

portant social institution, a process that directly forms 

the acquisition of knowledge. Modern pedagogical 

technologies require new educational methods, new ap-

proaches, new technology the process of obtaining 

knowledge. This is due to the fact that pedagogical pro-

cesses acquire an informative character and there is a 

shift of emphasis in learning from the process of accu-

mulation of subject knowledge to develop skills apply 

them autonomously in a multitasking situation. Modern 

pedagogical technologies require a well-founded target, 

content, educational, intellectual component and appro-

priate learning environment. 
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У статті висвітлено питання групового навчання в контексті мовної підготовки майбутніх учите-

лів початкової школи. Обґрунтовано ефективність застосування такої форми організації навчальної ді-

яльності в сучасних реаліях. Висвітлено особливості, види та етапи реалізації групової навчальної діяль-

ності у вищому навчальному закладі. У результаті дослідження з’ясовано, що навчання в групах сприя-

тиме активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої мотивації до навчання. 

Abstract. 
The formation of language competence of future primary school teachers at the level of phraseology within 

the institution of higher education is highlighted in the article. The study concludes that currently in practice we 

see a significant gap between the current requirements for language education of primary school students and the 

level of professional training of future primary school teachers. Therefore, innovative technologies of studying 

phraseology that will be effective in modern pedagogical realities of the educational space of higher education 

are researched and covered. 
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Не викликає заперечень, що в сучасному світі 

стрімко відбуваються глобалізаційні зміни. Відпо-

відно сучасний етап розвитку суспільства вимагає 

інноваційних процесів, зокрема й у сфері освіти. 

Відтак постають нові вимоги до майбутніх фахів-

ців. Зокрема, важливим видається: вміння ставити 

мету та досягати її, співпрацювати в команді, 

уміння доводити правильність власної думки, ви-

значати та висвітлювати власну позицію, прислуха-

тися до думки співрозмовників, брати відповідаль-

ність за результати своєї роботи, вміння критично 

мислити, володіти сучасними технологіями. У 

цьому контексті постає питання підготовки високо-

кваліфікованих спеціалістів, які будуть успішними 

в сучасних реаліях. Це відповідно зумовлює пот-

ребу в нових технологіях навчання. Тому постає пи-

тання про застосування, окрім традиційних, нових 

педагогічних технологій, які будуть ефективними в 

контексті вимог інформаційного суспільства. 

Таким чином, актуальними видаються такі те-

хнології навчання, які сприятимуть активізації пі-

знавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої 

мотивації до навчання та навіть у деякій мірі підви-

щенню рівня емоційності навчання. Серед низки 

сучасних педагогічних технологій дедалі більшої 

актуальності набуває групове навчання. Застосу-

вання такої технології дає можливість диференцію-

вати та індивідуалізувати процес навчання, що від-

повідно впливає на формування внутрішньої моти-

вації до активного сприйняття, засвоєння та 

передачі інформації.  

Аналіз наукових розвідок доводить, що зросла 

увага до використання інноваційних технологій 

навчання у вищій школі. Зокрема, набуває актуаль-

ності питання групової навчальної діяльності 

суб’єктів навчального процесу. «У сучасній педа-

гогіці активно використовуються групові форми 

навчання. Це обумовлено їх реальними можливо-

стями щодо підвищення результативності і ефек-

тивності навчання та професійної підготовки, пози-

тивним впливом на особистісний розвиток людини, 

її соціалізацію та професійне становлення» []. Тут 

варто наголосити, що все ж більш ґрунтовно вив-

чено та досліджено застосування цієї технології в 

межах школи. Наразі значно активніше групове 

навчання застосовують в загальноосвітньому нав-

чальному закладі, особливо в межах початкової 

школи. 

Групові форми навчальної діяльності сту-

дентів досліджували М. Артюшина, М. Бонда-

ренко, Д. Джонсон, Р. Джонсон, О. Коваленко, 

С. Кушнірук, Х. Лійметс, Ю. Мальований, Л. Ма-

рисова, Г. Молодих, К. Сміт, Р.Славин, С. 

Френе, О. Ярошенко та інші. Варто зазначити, що 

особливості керування організаційними проце-

сами в малих групах висвітлили Б. Беляєв, 

П. Блонський, А. Залужний, А. Макаренко. Пи-

тання впливу навчальних груп на процес та резуль-

тат індивідуальної діяльності та розвиток індивіду-

альних особливостей студентів вивчали П. Лузан, 

О. Ляпунова, Н. Мирошніченко, В. Моляко, 

Н. Осипова, О. Приходько, Л. Яворовська. Маємо 

наукові розвідки, в яких зазначено вплив групової 
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навчальної діяльності на успішність навчання 

(Н. Клюєва, О. Ярошенко). 

Особливість групової технології навчання полягає 

в організації навчального процесу. У цьому контексті ва-

рто висвітлити певні поняття. Відомо, що категорія «фо-

рма навчання» належить до основних у дидактиці. Од-

нак систему ж форм організації навчальної діяльності на 

занятті становлять фронтальна, групова та індивідуа-

льна. Групова навчальна діяльність студентів – це фо-

рма спільної навчальної діяльності у складі малих груп 

[]. Ця форма є актуальною упродовж усього навчального 

процесу й відрізняються кількістю студентів та спосо-

бом організації їхньої роботи. Так, групова технологія 

навчання – це така форма організації навчальної діяль-

ності, в межах якої навчання здійснюється в процесі спі-

лкування між учасниками групи, які об’єднані певною 

навчальною метою. Склад групи передбачає два або бі-

льше з двох учасників.  

У наукових розвідках учених висвітлено певні 

етапи реалізації групової навчальної діяльності. 

Варто наголосити, що наразі немає однозначного 

визначення щодо кількості етапів та їхнього змісту. 

Варто зауважити, що ми надаємо перевагу таким 

етапам групової діяльності. Підготовчий етап пе-

редбачає створення необхідних умов для цієї 

форми навчання. На цьому етапі вато визначити ме-

тоди та засоби навчання; розподілити студентів за 

підгрупами та визначити їхні ролі в межах групи; 

провести інструктаж про зміст та послідовність ро-

боти; забезпечити необхідними матеріалами. Ос-

новний етап має дві складові: мотиваційний та 

операційно-пізнавальний. Мотиваційна складова 

передбачає необхідно повідомлення теми, мети та 

завдань роботи. Операційно-пізнавальна частина 

цього етапу містить створення плану роботи в 

межах членів малої групи; розподіл завдань між 

членами групи; безпосереднє виконання завдань; 

поточне керування викладачем роботи в малих гру-

пах; корекція роботи студентів; обговорення ре-

зультатів роботи в групі. Заключний (контрольно-

оціночний) етап передбачає висвітлення підсумків, 

рішень, результатів роботи, які отримала кожна 

група; перевірку якості виконання завдань, аналіз 

результатів. 

В цілому можна виділити такі форми групової 

навчальної діяльності як індивідуально-групова 

(індивідуальна робота здійснюється паралельно чи 

по черзі з груповою), парно-групова, фронтально-

групова, групова. За характером зв’язку між підгру-

пами у виконанні навчальних завдань розрізняють: 

кооперативно-паралельну (групи одночасно вико-

нують завдання, які в сукупності призводять до до-

сягання спільного результату), кооперативно-

послідовну (групи послідовно виконують завдання, 

які у сукупності призводять до досягання спільного 

результату), змагально-паралельну (групи одно-

часно виконують однакові чи незначно відмінні за-

вдання, і змагаються у досяганні певного резуль-

тату за визначеними критеріями) і змагально-

послідовну (групи послідовно виконують однакові 

чи незначно відмінні завдання, і змагаються у дося-

ганні певного результату за визначеними кри-

теріями) види групової навчальної діяльності.  

За тривалістю реалізації групову навчальну 

діяльність можна розглядати як локалізовану у 

межах одного навчального заняття, та пролонго-

вану, що відбувається протягом декількох навчаль-

них занять. На нашу думку, досить ефективним ви-

дається застосування обох видів групової навчаль-

ної діяльності в процесі мовної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Наприклад, 

в межах предмету сучасна українська мова з прак-

тикумом на практичних заняттях варто розподілити 

студентів на групи в процесі вивчення теми «Ча-

стини мови» (наприклад, тема: Іменник). Пропо-

нуємо розподілити студентів на п’ять груп. Кожній 

групі надати низку завдань: 1-ша група виконує за-

вдання на визначення лексико-граматичних кате-

горій іменника; 2-га група досліджує граматичні ка-

тегорії іменника; 3-тя група виконує завдання щодо 

відмінювання іменників; 4-та група має завдання на 

визначення синтаксичної функції іменника; 5-та 

група досліджує процес субстантивації. У цьому 

контексті зауважимо, що в межах вивчення всього 

матеріалу з морфології видається досить результа-

тивною пролонгована групова діяльність. 

Отже, вважаємо, що групова робота може бути 

більш дієвою в процесі проведення практичних за-

нять, однак не втрачає актуальності цей вид діяль-

ності й при вивченні теоретичного матеріалу. Так, 

цікавим видається застосувати роботу в групах у та-

кий спосіб. Зокрема, в межах вивчення теоретич-

ного матеріалу (тема: Лексикографія) доречною 

була б робота в парах. Розподілити студентів групи, 

кожній парі запропонувати завдання теоретичного 

характеру. Наприклад, підготувати відомості про 

види словників, інформацію про окремі словники 

(тлумачні, орфографічні, етимологічні, словники 

іншомовних слів, словники синонімів, антонімів, 

омонімів, паронімів, морфемні словники тощо). 

Студенти мають підготувати наявність лексико-

графічних джерел, презентації, відеоматеріали. 

Таким чином, вважаємо, що протиставлення 

колективного та індивідуального підходів в процесі 

навчання певною мірою є штучним. Це пов’язано з 

тим, що індивідуальний підхід до організації нав-

чання є неможливим без урахування статусних по-

зицій студентів в академічних студентських групах. 

Проте використання групових форм роботи буде 

неефективним, якщо ігноруватимуться індивіду-

альні та типові особливості студентів, які знахо-

дяться на різних статусних позиціях. 
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THE ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPMENT PATRIOTIC REFLECTION OF PERSONALITY 

 

Аннотация. 

В статье проанализирована роль воспитания в развитии патриотической рефлексии личности млад-

шего школьника. Для подрастающего поколения необходимо сформировать не только систему знаний, но 

и целостную национальную культуру, духовность, патриотизм. Ориентир на систему ценностей опреде-

ляет характер развития личности, его ценностное отношение до действительности. Изучение путей 

повышения качества патриотического воспитания личности, нации является основною проблемою. Уро-

вень развития патриотизма определяет успехи каждой нации. Развитие патриотизма – это условие про-

гресса: культурного, политического, социального, экономического.  

Abstract. 

The article substantiates the role of education in the development of patriotic reflection of personality. The 

younger generation needs not only a system of scientific knowledge, but above all a holistic national culture, 

spirituality, patriotic vocation. Orientation to one or another system of values determines the nature of personality 

development, purposeful formation of values to reality - one of the most important places in the system of patriotic 

education and the formation of patriotic reflection. The search for ways to improve the quality of patriotic educa-

tion of the individual, the nation is increasingly emerging as a major problem. The level of development of patri-

otism determines the success of each nation. The development of patriotism, as historical experience shows, is an 

organic prerequisite for any progress: cultural, political, social, economic. 

 

Ключевые слова: патриотическая рефлексия, патриотическое воспитание, семейные воспитатель-

ные традиции, народный календарь, историческая память, национальное возрождение, духовные воспи-

тательные идеалы украинского народа.  

Keywords: patriotic reflection, patriotic upbringing, family traditions, folk calendar, ecological culture of 

parents, historical memory, national revival, spiritual educational ideals of the Ukrainian people. 

 

Для відродження української нації та розвитку 

її духовності, патріотизму необхідні зміни у змісті 

та спрямуванні виховних технологій, акцентування 

на розвитку патріотичної рефлексії особистості. 

Кризові явища, що проявились у перехідний період 

в українському суспільстві, зумовлені у значній 

мірі кризою патріотичної свідомості його громадян, 

вимагають відновлення української ментальності, 

формування моральних цінностей та ідеалів. Сього-

дні виникла нагальна необхідність створення спри-

ятливих умов для оволодіння підростаючою особи-

стістю досвідом здійснення самоперетворювальних 

змін, саморозвитку патріотизму, що можливо, на 

нашу думку, на основі рефлексії особистості. 

http://tourlib.net/books_others/pedtehnol3.htm
https://orcid.org/0000-0003-0327-5491
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На думку вітчизняних психологів (Д.Б. Елько-

нін, Г.С.Костюк , В.В. Давидов, Л.М.Співак та ін.), 

внутрішній план дій, довільність функцій та рефле-

ксія є психологічними новоутворенням у дітей мо-

лодшого шкільного віку. Патріотична рефлексія, як 

її різновид, стала предметом наших досліджень. Як 

засвідчує практика виховання молодшого школяра 

як суб’єкта життєдіяльності, здатного шанобливо, 

гідно ставитися до себе та до оточуючих, підміню-

ється надмірною інтелектуалізацією дитини, орієн-

тацією на формальні результати навчання, спосте-

рігаються відсутність достатнього досвіду, зни-

ження інтересу вчителів початкових класів до 

виховання свідомого становлення зростаючої осо-

бистості дитини до сім’ї, суспільства, Батьківщини, 

власного „Я”. Однією з визначальних рис справж-

нього громадянина є любов та повага до Батьків-

щини. 

Головною потребою молодшого школяра є на-

буття певного суспільного положення, реалізації 

суспільно значущої діяльності за допомогою розви-

тку рефлексії. Враховуючи те, що рефлексія є ново-

утворенням молодшого шкільного віку, то саме 

тому у цьому віці існує нагальна потреба дослі-

дження і створення адекватних психологічних умов 

для формування рис справжнього громадянина Ук-

раїни, його патріотичної рефлексії. 

Пошуки шляхів підвищення якості патріотич-

ного виховання особистості, нації все виразніше 

постає як чільна проблема. Рівень розвитку патріо-

тизму визначає успіхи кожної нації. Розвиток пат-

ріотизму, як свідчить історичний досвід, виявля-

ється органічною передумовою будь-якого про-

гресу: культурного, політичного, соціального, 

економічного. Народ здавна ставить головну мету 

виховання - плекати всебічно розвинену людину, 

вірного сина чи доньку свого народу, палкого пат-

ріота, стійкого громадянина Батьківщини-України. 

Тому сьогодні феномен патріотизму набув винятко-

вої значущості. 

Патріотизм, будучи якістю синтетичною, 

включає в себе емоційне, моральне, дієве ставлення 

до себе та інших, до рідної природи, до своєї нації 

[2, c. 81 ].  

Для того, щоб проаналізувати феномен патріо-

тичної рефлексії здійснимо аналіз таких категорій і 

понять, як родинні виховні традиції, звичаї, обряди, 

народний календар, екологічна культура батьків, іс-

торична пам'ять, національне відродження, духовні 

виховні ідеали українського народу. 

Виховні ідеали українського народу відігра-

ють значну роль в формування патріотичної рефле-

ксії. Спроби аналізу ролі родинних традицій у ви-

хованні молодого покоління викладені в ряді праць 

учених П.І. Гнатенко, Я.Коменського, Ю.Д.Руде-

нко, А.А. Марушкевич, В.І.Каюков. Ґрунтовно ви-

вчали родинні звичаї та обряди вчені-етнографи, іс-

торики, мовознавці, професійні педагоги і психо-

логи: О. Духнович, К.Д. Ушинський, Ю.Д. Руденко, 

М.С.Грушевський, І.Огієнко.   

Традиції, звичаї та обряди об’єднують минуле 

й майбутнє народу, старші й молодші покоління, ін-

тегрують етнічну спільність людей у високорозви-

нену сучасну націю [8, с.24]. Народні виховні тра-

диції і звичаї - це дві взаємопов’язані між собою фо-

рми виховного впливу на дітей. Але звичаїв можна 

дотримуватись за звичкою, а традицій - свідомо, на 

основі переконання особистості в доцільності та су-

спільному значенні саме такої поведінки, мис-

лення, діяльності. Тому більш правомірним є ви-

знання традицій механізмом акумуляції та передачі 

наступним поколінням соціально цінного досвіду, 

соціальних установок, ціннісних орієнтацій з ме-

тою цілеспрямованого розвитку патріотичної реф-

лексії особистості.  

Серцевиною народної практики є родинні ви-

ховні традиції. Це спосіб акумуляції та передачі на-

ступним поколінням знань про родину, її духовно-

моральні цінності та патріотичні ідеали, джерело 

інтелектуального та морально-етичного форму-

вання особистості, основний механізм стабілізації 

стосунків у сім’ї та родині [8, с.25]. Найповніше ві-

дповідаючи менталітету українців, вони виробля-

лись протягом усієї історії розвитку українського 

етносу і вбирають у себе різні аспекти життя, по-

буту, трудової діяльності родини, потребу в людсь-

кому спілкуванні, совість, гідність, почуття спорід-

неності, добра і доброзичливості.  

Психологічна сутність і значення родинних ви-

ховних традицій полягає в тому, що з ними діти 

ознайомлюються змалечку, коли вони найбільше 

піддаються виховному впливу. Родинні традиції 

прищеплюють патріотичні, трудові, естетичні яко-

сті поступово, дитина розвивається і виховується 

непомітно для самої себе, без насильства з боку до-

рослого. Мета родинних виховних традицій - роз-

вивати в особистості працелюбність, доброту, чес-

ність, справедливість, скромність, повагу до матері 

та батька, любов до Батьківщини, гостинність.  

Як засіб формування патріотичної рефлексії 

особистості родинні виховні традиції виконують 

такі функції: пізнавальну - дають знання про родо-

від, родинні, родинно-громадські стосунки; конс-

труктивну - визначають методи впливу на дитину; 

комунікативну - виробляють нормативи доброзич-

ливих взаємовідносин між членами родини; органі-

заційну - встановлюють режим праці і відпочинку; 

суспільну - формують світогляд, патріотичні засади 

особистості; соціальну - допомагають визначити 

особистості типи соціальної взаємодії з іншими 

людьми в конкретних історичних умовах [5, c.45].  

Розбудова української держави ставить на по-

рядок денний надзвичайно важливе питання - вихо-

вання справжнього громадянина і патріота рідної 

землі. Лише люди, безмежно віддані українській 

патріотичній ідеї, здатні відстояти незалежність, 

соборність України. Сприяти накопиченню еколо-

гічних знань, виховувати любов до рідної природи, 

прагнення берегти, примножувати її - це невідкла-

дне завдання як патріотичного виховання, так і еко-

логічного виховання. Цілком очевидна сила впливу 

екологічної культури батьків, через знання народ-

ного календаря, що сприятиме позитивному став-

ленню до природи. 
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Почуття прекрасного, що лежить в основі лю-

бові до природи, необхідно формувати в людині з 

дитинства. Провідна роль у цьому процесі має на-

лежати сім’ї. Батькам треба виховувати в дитині 

уміння любити і розуміти природу з усіма її власти-

востями, тому що любов до природи передбачає та-

кож виховання почуття відповідальності за неї пе-

ред майбутніми поколіннями. Люди повинні пере-

дати у спадок своїм нащадкам не пустелю, а 

родючу землю. Кожна людина повинна відчути 

себе господарем рідної країни [6]. 

Любов до природи можна виховати тільки в 

постійному діяльному спілкуванні з нею. Але саме 

сформована екологічна культура батьків здатна 

вплинути на розвиток екологічної свідомості та па-

тріотичної рефлексії молодших школярів. Екологі-

чне виховання з боку батьків передбачає розкриття 

сутності світу природи - середовища перебування 

людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні 

цінності, чистоти, гармонії в природі. Це передба-

чає уміння осмислювати екологічні явища, робити 

висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з 

нею. Естетична краса природи сприяє формуванню 

у молодших школярів почуттів обов’язку і відпові-

дальності за її збереження, спонукає до природоо-

хоронної діяльності. Саме у молодшому шкільному 

віці формуються перші уявлення про навколишній 

світ, про живу і неживу природу, про ставлення до 

природи, що виявляється в конкретній поведінці на 

емоційному рівні [4].  

Результат впливу екологічної культури батьків 

- сформована культура молодшого школяра в май-

бутньому, що характеризується різнобічними гли-

бокими знаннями про навколишнє середовище; на-

явністю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо 

природи; екологічним стилем мислення і відповіда-

льним ставленням до природи та свого здоров’я.  

Зміст цих провідних наукових понять є тією пі-

двалиною, на якій можна успішно формувати гли-

боку і багатогранну особистість, громадянина Ук-

раїни, що сприятиме розвитку патріотичної рефле-

ксії [3, c.34].  

Важливу роль в розвитку патріотичної рефле-

ксії відіграє історична пам’ять. Під нею розуміють 

минуле, що живе в нас, у сьогоденні й інтенційо-

ване у майбутнє [1, с.189]. Історична пам’ять - це 

довгочасне, мимовільне запам’ятовування (і забу-

вання) індивідом, класом, народом, нацією, людст-

вом результатів сприймань, переживань, традицій, 

звичаїв, морально-етичних норм, ціннісних орієн-

тацій та оцінок суспільних (історичних) подій, без-

посередніми учасниками чи свідками яких вони 

були. Таким чином, історична пам’ять дійсно впли-

ває на розвиток та формування патріотичної рефле-

ксії особистості. 

 Історична пам’ять є складним і своєрідним ду-

ховним феноменом, тісно пов’язана з менталітетом 

народу, з етнонаціональною свідомістю. Менталь-

ність та історична пам’ять - єдність змісту і форми, 

внутрішнього і зовнішнього. Домінантною сторо-

ною тут виступає ментальність. В історичній 

пам’яті відбивається духовність, патріотизм, само-

свідомість, менталітет народу.  

В ідеології нашого народу високо цінуються 

ідеї любові до рідного народу, землі. Найвищий 

статус в українській етноідеології займають, як сві-

дчать численні історичні факти, ідеї Бога і України-

Батьківщини, любові до рідного краю, свободи осо-

бистості, міцної родини, захисту своєї землі від во-

рогів [8, с.278]. Патріотично наснажена активність 

особистості молодшого школяра повинна постійно 

підвищуватися в процесі виховання, формування 

рефлексії, переростати, у відповідності до вікових 

особливостей, в громадсько-політичну, державни-

цьку діяльність.  

Національне, духовне відродження містить в 

собі виведення своїх етнічних, культурно-історич-

них коренів із сивої давнини, усвідомлення власної 

національної самобутності, пізнання в рідній куль-

турі загальнолюдських цінностей. Національне від-

родження - це нагромадження творчої енергії всієї 

нації з опорою на її традиції, набутки починаючи 

від першоджерел культури, в тому числі символіки, 

з метою піднесення рідного народу на високий су-

часний рівень світової цивілізації [8, с.137].  

Значну роль в формуванні патріотичної рефле-

ксії має високий рівень патріотичної самосвідомо-

сті особистості. У цьому плані український народ-

ний календар у молодшому шкільному віці має 

бути спрямовано на розвиток їх патріотичної само-

свідомості. Загалом самосвідомість - це не усвідом-

лення свідомості, а усвідомлення самого себе як іс-

тоти, яка розумію і змінює світ, як суб’єкта, діючої 

особи в процесі її діяльності - практичної і теорети-

чної [7, с. 640].  

Вплив екологічної культури батьків на розви-

ток патріотичної рефлексії дітей здійснюється че-

рез знання народного календаря. Народний кален-

дар - це система історично обумовлених дат, подій, 

спостережень за навколишньою дійсністю, народ-

них свят, інших урочистостей, які у відповідності з 

природними явищами в певній послідовності від-

значаються протягом року [8, с.225]. Український 

народ має численні традиції, звичаї, духовні цінно-

сті, які адекватно відображають сутність, зміст і ха-

рактер подій та явищ у природі, житті, зокрема в 

трудовій діяльності, побуті і дозвіллі людей. Наш 

народ здавна виховував дітей у природному дусі, 

враховував істотні особливості природних циклів, 

подій та явищ. Жити за народним календарем, від-

значати його дати, урочистості, відчувати й сприй-

мати його культурно-історичний, ідейно-мораль-

ний, патріотичний потенціал - обов’язок кожного 

сина і доньки нашого народу. Етнічні традиції, зви-

чаї і обряди, якими „обростали” дати, свята народ-

ного календаря, благотворно впливали на дітей, фо-

рмування в них якостей етнічного характеру, світо-

гляду.  

Уся система народного календаря наснажена 

патріотичним світосприйманням та екологічним 

світорозумінням, глибокою виховною мудрістю, 

що є вирішальним в процесі формування патріоти-

чної рефлексії молодшого школяра. Народна куль-

тура, сконденсована в календарних традиціях, зви-

чаях і обрядах. У нашого народу, як і в багатьох ін-

ших народів, дати, свята, урочистості народного 
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календаря чітко діляться за порами року - весняні, 

літні, осінні та зимові. У такому поділі - глибока на-

родна мудрість, яка відображає нерозривний 

зв’язок природи і людини, в чому і виявляється 

вплив на екологічну та патріотичну самосвідомість 

дітей. Народний календар є одним із найважливі-

ших засобів формування в учнів самосвідомості, 

патріотизму, громадянськості [8]. Тому виховна ро-

бота батьків, педагогів повинна бути спрямована на 

оволодіння дітьми змістом народного календаря, 

його ідейним, морально-духовним багатством. За-

вдяки цьому учні будуть виростати носіями рідної 

культури, вірними синами і доньками свого народу.  

Системне осмислення змісту народного кален-

даря сприяє розвитку патріотичної рефлексії у мо-

лодшому шкільному віці, дає змогу зробити цікаві 

висновки, обґрунтувати певні положення та форму-

вати пріоритетні якості особистості, які сприяли б 

патріотичному відродженню української нації. 

Велику роль у формуванні патріотичної рефле-

ксії відіграють духовні виховні ідеали українського 

народу. Системне осмислення народних ідей впли-

ває на розвиток патріотичної рефлексії в молод-

шому шкільному віці, дає змогу зробити цікаві ви-

сновки, обґрунтувати певні положення та форму-

вати пріоритетні якості особистості, які сприяли б 

патріотичному відродженню української нації.  

Якостями особистості, її умінням і ідеями, які 

сприяють подальшому розвитку народу, його куль-

тури, духовності, об’єднавчих процесів серед на-

роду, зміцненню його єдності і соборності, є такі 

[8]: відданість рідній землі, мові, культурі, пізнання 

історії свого народу, слави минулих поколінь; вір-

ність мудрим заповітам предків, їхнім волелюбним 

заповідям, прагнення об’єднувати людей в ім’я сво-

боди і слави Вітчизни, досягнення народом вищого 

щабля національного розвитку; стійкість і незлам-

ність волі; здатність і готовність формувати в собі 

патріотичну свідомість і самосвідомість, націона-

льну гідність; віра у свої сили, готовність зробити 

конкретний особистий внесок у відродження і роз-

будову Української держави; почуття відповідаль-

ності перед людьми за свої слова і дії вчинки, 

обов’язку перед рідною землею, народом, Батьків-

щиною.  

Здійснено теоретичний аналіз і узагальнення 

психолого-педагогічної, філософської і історичної 

літератури з проблеми розвитку патріотичної реф-

лексії особистості молодшого школяра і встанов-

лено наступне : 

1. Сьогодні існує криза в розвитку патріоти-

зму молоді, яка зумовлена як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками. Проблема розвитку ре-

флексії в наш час є проблемою становлення особи-

стісного ядра людини, закладання базису її куль-

тури, збалансованості потенційних можливостей та 

реалізованих здібностей.  

2. Подолання кризи патріотичного виховання 

потребує відновлення української ментальності, 

формування самобутньої природи людини та вті-

лення концепції моральних цінностей і ідеалів. В іс-

торичній пам’яті відбивається духовність, патріо-

тизм, самосвідомість, менталітет народу.  

3. У контексті розвитку рефлексії, як показ-

ника самосвідомості особистості, важливим пред-

ставляється розвиток у молодших школярів такої її 

складової як патріотичної рефлексії. Велику роль в 

розвитку патріотчиної рефлексії відіграє правильно 

організована система патріотичного виховання ді-

тей.  

До подальших розвідок у цьому напрямку від-

носимо детальне вивчення готовності вчителів по-

чаткової освіти до розвитку патріотичної рефлексії 

молодших школярів. 
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Процеси модернізації змісту освіти, останні 

нормативні документи та стандарти освіти висува-

ють підвищені вимоги щодо якості підготовки ви-

хователів, зокрема якості їхньої методичної підго-

товки та грамотності. Тому важливими є стимулю-

вання креативності та критичного мислення, 

адаптації інноваційних методик професійного са-

мовдосконалення фахівців як завдання методичної 

роботи. Усі ці завдання координує старший вихова-

тель (методист), що здійснює управління методич-

ної співпрацею колег-освітян у педагогічному коле-

ктиві та стимулює самоосвіту педагогів. Важли-

вими стають проблеми якості та результативність 

методичної роботи, орієнтація на індивідуальність 

вихователів, стиль їхньої професійної діяльності. 

У педагогічному словнику поняття методич-

ний потлумачено як вид методики, який здійсню-

ється за певним планом, дуже систематично та пос-

лідовно [7, с.51].  

Дослідники підкреслюють, що методична ро-

бота – це спеціально організована діяльність з нав-

чання та розвитку педагогічних кадрів, метою якої 

виступає упровадження ідей педагогічного досвіду 

та створення власних методичних розробок, дидак-

тичних матеріалів до занять тощо [2, с.7]. І. Дубро-

віна стверджує, що методична робота – динаміч-

ний педагогічний процес, що спрямований на ста-

новлення самоосвітнього потенціалу педагогічного 

колективу, прагнення до захисту власних методич-

них ідей, розробок, створення та 

На думку Н. Корогод, головне в методичній ро-

боті закладу дошкільної освіти − надання система-

тичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги 

вихователю. Це є головним завданням і обов'язком 

керівника (директора) й старшого вихователя (ме-

тодиста) закладу [4, с..44- 46.]. 

Аналіз дослідження проблеми підтвердив, що 

методична робота вихователя є основою його про-

фесійного самовдосконалення, підготовленості пе-

дагога до неповторного новаторського досвіду [5, 

с.8]. Розглянемо мету, завдання, зміст та форми 

методичної роботи в закладі дошкільної освіти. 

Методична діяльність є специфічним різновидом 

освітньо-управлінської діяльності.  

Метою методичної роботи є науково-методи-

чне забезпечення завдань концепції закладу, що ре-

алізується через постійне вдосконалення освітньо-

виховного процесу, задоволення освітніх потреб 

педагогів закладу дошкільної освіти, створення 

умов щодо їх професійної діяльності та особистіс-

ної самореалізації, оволодіння ними сучасним зміс-

том і технологіями навчання й виховання, мето-

дами наукового аналізу власної педагогічної діяль-

ності, засобами вирішення педагогічних завдань, 

спрямованих на розвиток особистості дошкільни-

ків, їх соціалізації [1, 128 с.].  

Методична робота у закладах дошкільної 

освіти є основною діяльністю вихователя-методи-

ста, що зорієнтована на систематичну повсякденну 

допомогу вихователям в удосконаленні їхньої педа-

гогічної діяльності, покращенні результатів само-

освітнього процесу.  

За своїм змістом вона складається з відбору і 

передачі вихователям дидактичного матеріалу для 

роботи з дітьми, методичних рекомендацій щодо 

найбільш доцільних форм і засобів його викорис-

тання для розвитку, навчання і виховання дошкіль-

ників. Такий матеріал має відповідати компонентам 

освітнього процесу: цільовому, змістовому, діяль-

нісному, результативному, ресурсному тощо. Хара-

ктерними ознаками організації є виконання функ-

цій управління, налагодження, систематизації ро-

боти групи людей.  
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Зміст методичної роботи в закладі дошкіль-

ної освіти має комплексний характер і включає такі 

напрями: методологічна й теоретична підготовка 

педагогів (знання про закони розвитку природи, су-

спільства, осмислення програмних положень у га-

лузі розбудови національної освіти, орієнтування в 

соціальній економічній політиці); підготовка педа-

гогів за окремими методиками (вивчення нових 

програм, підвищення кваліфікації); педагогічна 

підготовка (знання з дидактики та виховання, опа-

нування й застосування методів і прийомів активі-

зації навчальної діяльності дошкільників, форму-

вання у них наукового світогляду); психологічна 

підготовка (використання психологічних знань для 

впливу на стан навчання й виховання дитячої осо-

бистості); загальнокультурна підготовка (обізна-

ність з питань етики та загальна культура спілку-

вання, формування цілісних орієнтирів) [6, 288 с.].  

Принципами методичної роботи є: науковість; 

практична спрямованість; оперативність, мобіль-

ність; прогностичність, випереджальний характер; 

оптимальне поєднання індивідуальних, групових та 

масових форм методичної роботи.  

Завданнями методичного забезпечення сис-

теми дошкільної освіти є: розроблення та впрова-

дження програмно-методичної бази дошкільної 

освіти; створення навчально-виховних програм, на-

вчально-методичних та навчально-наочних посіб-

ників; узагальнення та поширення передового педа-

гогічного досвіду; організація співпраці з іншими 

навчальними закладами для підвищення ефектив-

ності програмно-методичного забезпечення; аналіз 

стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини 

відповідно до завдань дошкільної освіти, базового 

компонента дошкільної освіти; підготовка, перепід-

готовка та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників системи дошкільної освіти; пропаганда 

просвітницької діяльності у засобах масової інфор-

мації [3]. 

Педагогічними працівниками закладу дошкі-

льної освіти є: керівник (директор закладу дошкіль-

ної освіти), старший вихователь (вихователь-мето-

дист), практичний психолог, дефектолог, логопед, 

музичний керівник, інструктор з фізичної культури 

, вихователі, керівники гуртків.  

Відомо, що в ЗДО (як і в інших освітніх закла-

дах) використовуються три групи форм організації 

методичної роботи: колективні, групові та індиві-

дуальні.  

Колективні форми методичної роботи мають 

сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції і 

підходів до важливих педагогічних проблем. Для 

них характерні наявність постійного складу педаго-

гів, плановість і періодичність у роботі. До цих 

форм належать: педагогічні ради, педагогічні чи-

тання, науково-практичні конференції, семінари, 

виставки тощо.  

Групові форми роботи об'єднують педагогів за 

інтересами, однією мікропроблемою чи окремим 

напрямом. Вони максимально враховують потреби, 

інтереси, компетентність і рівень фахової підгото-

вки з проблем дошкільного виховання. Це такі фо-

рми, як методичні об'єднання, школи передового 

досвіду, школи молодого вихователя, наставниц-

тво, ініціативні групи та ін.  

Індивідуальні форми спрямовані на методичне 

самовдосконалення і відіграють важливу роль у 

підвищенні культурно-професійного рівня вихова-

теля. До них належать: самоосвіта, стажування, 

консультації тощо [6, с. 5].  

Складність завдань методичної роботи в сучас-

ному ЗДО, різнобічний, постійно оновлювальний 

характер її змісту, а також конкретні особливості 

того чи іншого освітнього закладу передбачають 

постійне збагачення й підвищення ефективності 

традиційних форм методичної роботи, пошук но-

вих форм педагогічної діяльності.  

До традиційних форм методичної роботи нале-

жать: інструктивно-методичні наради, методичні 

об'єднання, семінари-практикуми, конкурси педа-

гогічної майстерності, індивідуальні методичні 

консультації, школи передового педагогічного дос-

віду, дні ініціативи і творчості, науково-практичні 

конференції тощо [6]. Семінари (теоретичні, прак-

тичні) дозволяють педагогам ознайомитись із су-

часними методиками в навчально-виховній діяль-

ності, оперативно реагувати на актуальні проблеми 

навчання й виховання.  

Управління методичною роботою як системою 

передусім передбачає забезпечення її ефективного 

функціонування з позитивним рівнем результатив-

ності. Ця система функціонує за допомогою внутрі-

шнього управління (самоврядування) та зовніш-

нього − державного управління.  

Управління методичною роботою − це цілесп-

рямована діяльність з планування, організації, мо-

тивації та контролю процесу науково-методичної 

роботи з метою досягнення потрібного результату 

[8, 365 с].  

Система методичної роботи в сучасному за-

кладі дошкільної освіти складається з керуючої та 

керованої підсистем.  

Керуюча підсистема − педагогічна рада, адмі-

ністративний орган управління (директор ЗДО), ме-

тодичний кабінет.  

Керована підсистема – старший вихователь 

(вихователь-методист), відділення (за спеціальнос-

тями), предметні комісії, тимчасові комісії з питань 

методичної роботи, атестаційна комісія. Всі вони 

взаємопов’язані й виконують особливі функції, а 

також використовують у своїй діяльності різні фо-

рми організації науково-методичної роботи, які на-

цілені на підвищення професійної кваліфікації і пе-

дагогічної майстерності педагогів ЗДО.  

Отже, організація – це структура, мета, за-

вдання, технологія (форми реалізації), передбаче-

ний результат. Організована сукупність складових 

елементів може досягатися згідно типу структури, 

який залежить від механізму координації між орга-

нізаторами та учасниками організації. Організація 

методичної роботи відповідна простій структурі, 

має пряме управління, характеризується стратегіч-

ним рішенням керівника, вертикальною та горизо-

нтальною централізацією. На наш погляд, організа-

ція методичної роботи, будучи відкритою та маючи 
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зворотній зв’язок між учасниками освітнього про-

цесу потребує саморегуляції та координації дій між 

викладачем-дорадником з вихователями закладів 

дошкільної освіти.  

Серед запитів та завдань, які стоять перед ви-

хователями-методистами закладу дошкільної 

освіти є створення сприятливої атмосфери у колек-

тиві однодумців, співпраця та співробітництво для 

творчого зростання та удосконалення у професії. 

Таким чином, розв’язуючи завдання нашого дослі-

дження уточнимо дефініцію «організація методич-

ної роботи» як цілеспрямовану діяльність, що оріє-

нтована на співпрацю між учасниками освітнього 

процесу з метою підвищення педагогічної творчо-

сті та набуття методичної компетентності мало-

досвідчених фахівців на засадах методичного су-

проводу та наставництва. 

Отже, сучасні підходи до організації методич-

ної роботи з фахівцями потребують кардинальних 

змін та виділення етапів, окреслення до кожного з 

них сформованих методичних форм роботи з педа-

гогічним персоналом. Разом з тим вченими підкре-

слена позиція щодо необхідності методичного су-

проводу педагогічних кадрів через спеціально ство-

рені педагогічні студії для створення 

індивідуальної траєкторії самовдосконалення, 

умінь та навичок вироблення колективної роботи та 

стратегій їх досягнення через ініціативу та актив-

ність, діагностику диференціації впливу методич-

ної роботи на професійне зростання педагогічних 

працівників, ознайомлення фахівців з теоретич-

ними та практичними положеннями експертизи 

освітніх ініціатив, нових підходів до якості освіти. 

Таким чином, організація методичної роботи з мо-

лодими фахівцями закладів дошкільної освіти пот-

ребує детального вивчення та запровадження основ 

наставництва (перейняття педагогічного досвіду) 

та потребує глибокого вивчення проблеми, розг-

ляду методичних рекомендацій щодо її покра-

щення. Саме якість організації методичної роботи 

здійснює оптимізацію освітнього процесу та сприяє 

її оновленню. Подальшого розгляду потребують ін-

новаційні форми, методи роботи з педагогами-до-

шкільниками на засадах компетентнісного підходу, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Не менш важливими 

темами для вивчення є оцінка методичного рівня 

підготовки фахівців, окреслення чинників, які 

впливають на результативність методичного зрос-

тання освітян. 

Вченими активно обговорюється модернізація 

освіти на основі вдосконалення професіоналізму її 

учасників, наводяться показники професіоналізму 

вчителів, які, на наш погляд, доречно брати до 

уваги під час логічного аналізу поняття «методична 

компетентність педагогів».  

У дошкільній освіті одним із пріоритетних за-

вдань є «оновлення змісту, форм, методів і засобів 

навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного 

віку відповідно до вимог оновленого Державного 

стандарту дошкільної освіти – Базового компоне-

нта дошкільної освіти. Кожен заклад, виходячи із 

поставлених задач, визначає пріоритетність тієї чи 

іншої новації, технологію впровадження, програму 

дій. Цим обумовлена увага практиків та науковців 

до розгляду цієї проблематики. 

Заклад дошкільної освіти потребує педагога-

майстра, педагога-професіонала, який має знання з 

педагогіки і психології, необхідні вміння для здійс-

нення ефективного управління дитячим колекти-

вом і освітнім процесом. Сучасний вихователь має 

чітко усвідомити цінності освіти та виховання, бути 

здатним до розуміння і сприйняття різних думок, 

напрямів, течій, творчо втілювати нові ідеї Як за-

значається вище, важливим чинником підвищення 

якості освіти є високий рівень компетентності пе-

дагога, який, у свою чергу, залежить від ефективно-

сті системи методичної роботи закладу дошкільної 

освіти.  

У більшості випадків методична робота здійс-

нюється зі сформованими особистостями, які з 

будь-якими нововведеннями повинні переосмис-

лити свою професійну діяльність та визначитись з 

напрямками її зміни. Така робота над собою, не за-

лежно від віку і стажу роботи, в першу чергу, пот-

ребує виходу за рамки професійної діяльності і по-

винна бути спрямована на розвиток та на вдоскона-

лення професії. Успіх, за даних обставин, залежить 

від того, яким чином стимулювати та розкривати 

потенціал вихователів та всього педагогічного ко-

лективу, як створити ситуацію успіху особистості, 

викликати та підкріпити позитивні емоції з метою 

активізації діяльності педагогів та мобілізації зу-

силь задля підвищення професійного рівня. Таким 

чинником є методична робота з кадрами. На сучас-

ному етапі розвитку системи освіти основна мета 

методичної роботи з кадрами в закладі дошкільної 

освіти – це створення умов для самореалізації педа-

гога, розвитку його ключових компетенцій: вихов-

них, комунікативних, організаторських, дослідни-

цьких, проектувальних, конструктивних.  

Провідними принципами методичної роботи 

безумовно, є диференціація, безперервність та ад-

ресність. У методичній роботі існують традиційні 

форми роботи з педагогами, спрямовані на підви-

щення їх кваліфікації і майстерності, але ж досить 

часто напрацьовані роками, усталені форми такої 

роботи вже не задовольняють потреб сучасного пе-

дагога, мають обмежені можливості у розвитку 

його професійної компетентності. А тому все час-

тіше фокус уваги зміщується з традиційних на ін-

новаційні форми, які актуалізують творчий потен-

ціал педагогічного працівника, сприяють його на-

рощуванню, дають відповіді на виклики, які 

ставить теперішнє життя. Цілком очевидно, що в 

умовах постійного оновлення цілей і змісту освіти 

існує необхідність у систематичному оновленні 

змісту, методів і форм організації методичної ро-

боти з педагогами. Інноваційні форми і методи ме-

тодичної роботи: передбачають моделювання реа-

льних педагогічних ситуацій, спільне розв'язання 

проблем на основі аналізу обставин.; сприяють 

створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; 

допомагають педагогічним працівникам стати 

справжніми лідерами дитячого колективу.  

Оновлення методичної роботи з педагогічними 

працівниками на основі застосування інноваційних 
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технологій сприятиме: відмові педагогів від тради-

ційного підходу; здійснення освітнього процесу на 

основі особистісно-орієнтованого підходу; збага-

ченню загальної культури педагога; формуванню 

компетентної особистості, орієнтованої на успіх; 

адаптації педагога до динамічних умов сучасного 

життя.  

Таким чином, зробимо висновок, що в сьогод-

нішніх умовах модернізації та інноваційної діяль-

ності усі дошкільні навчальні заклади мають багато 

загальних завдань, які можна вирішити за допомо-

гою ефективно організованого інформаційного се-

редовища методичного кабінету, впровадження 

інноваційних технологій. 
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Анотація.  
У статті здійснено науково-теоретичний аналіз прикладних аспектів соціальної освіти як соціокуль-

турного феномена. Дається обґрунтування соціальної освіти у контексті компетентнісної парадигми 

вищої освіти. Здійснено аналіз впливу її як на професійну підготовку фахівців соціономічної сфери, так і 

соціальну освіту кожної людини в протягом усього його життя шляхом реалізації компетентнісного під-

ходу, який спрямований на формування компетентностей, необхідних для здійснення соціально-орієнто-

ваної діяльності. 

Abstract.  
The article presents a scientific and theoretical analysis of applied aspects of social education as a sociocul-

tural phenomenon. The justification of social education in the context of the competence paradigm of higher edu-

cation is given. An analysis of its influence on both the professional training of specialists in the socionomic sphere 

and the social education of each person throughout his life was carried out by implementing a competence ap-

proach aimed at the formation of competences necessary for the implementation of socially oriented activities. 
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У сучасних умовах із переходом на інновацій-

ний розвиток різних сфер буття здійснюється зба-

гачення соціальної сфери відповідно до виділення 

нових парадигм в освітній діяльності, більш акту-

альною стає інноваційна переорієнтація мислення 

та діяльності у професійній освіті студентів в 

соціономічній галузі. 

Соціальна освіта характеризується швидкими 

темпами розвитку та є синтезом наукового знання, 

що забезпечує прорив у достойне майбутнє ци-

вілізації, здатної знайти переконливу відповідь на 

виклики часу. Специфіка професійної освіти 

фахівців соціономічної сфери полягає у складності 

та неоднозначності об'єкта їхньої професійної 

діяльності – людини. Для майбутніх фахівців 

соціономічної сфери людина цікава в цілому, в 

єдності її біологічних, психологічних, соціальних 

та духовних параметрів. Це важливе теоретичне 

становище є одним із методологічних принципів 

професійної діяльності та передбачає опору на ін-

тегративну, цілісну концепцію соціальної освіти. 

Під вищою соціальною освітою розуміємо не 

лише вивчення суспільствознавчих наук. Останнім 

часом актуальним є більш складне та диференційо-

ване розуміння вищої соціальної освіти Це пов'я-

зано, з одного боку, із виникненням та становлен-

ням у суспільстві соціономічної сфери, яку можна 

схарактеризувати як таку, що включає в себе алго-

ритм, динаміку соціального розвитку суспільства, 

можливість пізнання (в тому числі й вимірювання) 

соціальних потенцій кожної людини, вироблення 

перспектив становлення особистості й стимулю-

вання її соціалізації на основі сформованої соціаль-

ної компетентності [5, с.136]. 

З іншого боку, суспільствознавство в цілому, 

соціальна філософія, соціологія зокрема, все більше 

уваги стали приділяти відокремленню та вивченню 

соціальної сфери як особливої галузі суспільного 

життя. З'явилася потреба у створенні соціально 

орієнтованих теорій та підготовки фахівців у рам-

ках таких класичних областей знання, як, напри-

клад, психологія, соціологія, медицина, педагогіка. 

У цьому контексті вища соціальна освіта все більше 

стала ототожнюватися з теорією та практикою в га-

лузі соціономічної сфери. При такому розумінні 

цілком логічно вищу соціальну освіту представити 

як систему видів, що доповнюють один одного, 

різняться між собою за обсягом об'єкта вивчення та 

практики, рівнем теоретичного осмислення та спе-

цифіки предмета.  

В сучасній практиці термін «соціальна освіта» 

часто використовується як синонім виразу «нав-

чання соціальній роботі» у сенсі підготовки 

фахівців соціономічної сфери. Соціальна освіта в 

цьому контексті розглядається як підготовка 

фахівців, здатних надати індивідам, сім'ям та гру-

пам послуги, сприяють створенню, підтримці чи 

збільшенню їхньої здатності до соціального 

функціонування та з метою його подальшого вдос-

коналення [2]. Є сенс розглядати її як відкриту, 

мобільну систему, що саморозвивається, в сукуп-

ності різноманітних освітніх гуманітарних систем. 

Отже, соціальна освіта за своєю сутністю та 

змістом спрямована на навчання та виховання осо-

бистості, зорієнтованої на професійну діяльність у 

соціономічній сфері, яка вирішує завдання з 

надання адресної, цільової допомоги різним групам 

населення та з гуманізації й демократизації суспіль-

них відносин. 

На думку Л. Мардахаєва, соціальна освіта 

визначається «як процес або як результат навчання 

людини самореалізації в суспільстві, у соціальному 

середовищі його життєдіяльності. У ній виділя-

ються два основних напрями: процес/результат за-

своєння людиною соціального досвіду суспільства, 

соціальної групи, необхідного йому для саморе-

алізації як громадянина, члена сім'ї, фахівця в про-

фесійної діяльності; процес/результат підготовки 

людини як спеціаліста соціальної сфери [3 ]. 

Тобто, по суті, йдеться про загальну соціальну 

освіту, якої потребує кожна людина, та професійну 

соціальну освіту, яка необхідна тим, хто хоче 

працювати у соціальній сфери. Інакше кажучи, на 

його думку, соціальна освіта – це суб'єктний ре-

зультат підготовки чи засвоєння інтеріоризації осо-

бистістю всього того, що було представлено їй у 

процесі підготовки. 

Ми схильні розглядати соціальну освіту 

ширше і розуміти її як підготовку та перепідготовку 

спеціалістів у галузі соціальних наук; навчання 

фахівців соціономічної сфери, їх соціальне вихо-

вання; соціальне просвітництво, виховання насе-

лення, формування у нього вміння взаємодії в 

соціумі в рамках певного соціально-історичного 

простору та часу, формування соціальних ідеалів, 

що становлять фундамент соціальної культури, сус-

пільного інтелекту, способу життя. 

Отже, можна говорити про соціальну освіту як 

у широкому значенні (цілісна система освітнього 

впливу на соціальний розвиток особистості й сус-

пільства), так і у вузькому значенні (процес отри-

мання соціально орієнтованих знань та умінь), де 

поняття соціальна освіта ширше, ніж освіта у 

соціальній сфері. Вона є системою відтворення сус-

пільством своєї сутності, вираженої в інтелектуаль-

ному та соціально-гуманітарному потенціалі, гу-

маністичної сутності людини та будь якої спіль-

ноти взагалі, й особистості фахівців соціономічної 

сфери зокрема. Сутністю соціальної освіти є 

взаємозв'язок і взаємозумовленість професійної 

освіти та процесу відтворення соціокультурного 

досвіду людства в результаті якого формується ро-

зуміння людиною свого місця та, відповідно, своєї 

справжньої ролі у світі. Саме в цьому сенсі справед-

ливе уявлення М. Хайдеггера про те, що освіта є 

керівництво до зміни всієї людини у її суті [6].  

У системі соціальної освіти суб'єктом нав-

чання стає не розум людини, а вона сама, з її інте-

лектуальним, духовним, моральним та культурним 

потенціалом, яка опановує основами соціальної 

культури, вмінням жити у суспільстві на основі 

сформованої соціальної компетентності. Компе-

тентнісний підхід, впроваджений у систему сучас-

ної соціальної освіти, представляє за своєю суттю 

одну з відповідей цієї системи на соціальне замов-

лення сучасного суспільства.  
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Процес соціальної освіти студентів ЗВО, який 

здійснюється через компетентнісний підхід, перед-

бачає формування різних компетентностей, необ-

хідних для здійснення соціально-орієнтованої 

діяльності. Компетентність розглядається як оди-

ниця соціалізації – процесу присвоєння, опа-

нування людиною соціальних і цінностей; і як 

соціокультурна вмілість – здатність вбудовуватися 

в ситуацію, проявляти гнучку соціальну поведінку, 

ефективно та комфортно перебуваючи у соціумі; і 

як здатність індивіда до активної, відповідальної 

дії. Компетентність свідчить про найвищий рівень 

соціальної активності особистості – освоєння та ро-

звиток соціальної дійсності, що досягаються в про-

цесі діяльності, поведінки, спілкування, спогля-

дання тощо. Ми трактуємо компетентність як си-

стему знань про соціальну реальність, про власне 

«Я», як взаємодію у відносинах між «Я» та суспіль-

ством, як здатність вибрати правильні соціальні 

орієнтири, вміння організовувати свою діяльність 

відповідно до таких орієнтирів, які стають векто-

рами адаптаційного процесу, систему складних 

соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв по-

ведінки в типових соціальних ситуаціях, що дозво-

ляють швидко і адекватно адаптуватися, діяти 

ефективно у невизначених ситуаціях.  

Також є сенс розглядати компетентність з по-

зиції теорії соціальних ролей як соціально-педа-

гогічну категорію, що позначає інтегративну якість 

особистості, що дозволяє індивіду активно 

взаємодіяти з соціумом, виконувати різні соціальні 

ролі, встановлювати контакти з різними групами та 

індивідами, брати участь у соціально значущих 

проектах. Ще більш точно ця думка виражена 

Л. Калініною та І. Рябухою [1, с.256], які розуміють 

процес засвоєння знань про соціокультурні норми 

суспільства, опанування соціальних ролей і норм 

міжособистісних відносин, нагромадження 

соціального й життєвого досвіду і включають до 

складу компетентності здатність людини 

змінювати стратегію своєї поведінки з урахуванням 

вузького (особливості соціальної ситуації) та широ-

кого (соціальні норми та умови) контекстів його 

діяльності.  

Згідно з поданням зарубіжних учених (Birzea, 

Hutmacher, Mitchell, Reiss) компетентність – це по-

зитивний ресурс особистості, який впливає на пси-

хосоціальне життя людини, її соціальну поведінку 

та відносини. Серед запропонованих Дж. Равеном 

видів привертають увагу ті, що зв’язані із соціаль-

ним становленням особистості: здатність до само-

освіти, самоконтроль, критичне мислення, го-

товність до розв’язання складних проблем, упев-

неність у собі, наполегливість, здатність до спільної 

роботи, персональна відповідальність та ін. [4, с. 

281]. Узагальнюючи висловлені міркування, можна 

сказати, що «компетентність» поєднує в собі: су-

купність знань, умінь, навичок та досвіду, необ-

хідних для ефективної діяльності у конкретній 

соціальній ситуації; процес освоєння та присвоєння 

соціальних норм, ціннісних орієнтирів. 

Таким чином, вказавши на різноманітність під-

ходів до трактування поняття «компетентність», за-

значимо, що вона розглядається як базова інтегра-

тивна характеристика особистості, що формується 

в процесі соціалізації та відображає рівень 

соціально-особистісного розвитку індивіда. Дана 

властивість характеризує людину як суб'єкта відно-

син, забезпечуючи конструктивне спілкування зі 

світом і соціумом, відбиває його здатність до 

функціонування різних заданих і змінних умовах і 

до оволодіння соціальної ситуацією, і навіть 

вирішення проблемних ситуацій, тобто здатність 

вибудовувати свою поведінку відповідно до прий-

нятих соціальних норм. Знання, вміння, навички, 

способи діяльності, сформовані в процесі соціаль-

ної освіти виступають як матеріал для формування 

соціально-особистісних компетентностей і визна-

чаються не як інформація, а як уявлення про світ, 

доповнене власним соціальним, соціально-культур-

ним, духовним досвідом індивіда.  

Компетентнісний підхід до соціальної освіти 

орієнтований на внутрішню зміну ціннісних, моти-

ваційних структур особистості, її інтересів, устано-

вок, позицій, особистісних смислів у оволодінні 

соціальними знаннями, уміннями, способами діяль-

ності, одночасно виводячи на більш високий рівень 

соціальні цінності та соціальні сенси оволодіння 

системою компетентностей. 
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Abstract 

The various holidays, folk festivals and ceremonies have existed in the history of every nation. Traditions, 

ceremonies and rituals of each people are differed according to the fullness of the content, the diversity of the 

subject and the beauty of the form. Some of them were forgotten over time, erased from memory, since they were 

connected with an ideology alien to the people. The role of historical and geographical factors, genetic and ethnic 

ties in the formation of music are great. In the article the book “Azeri Folksongs. At the Fountain – Head of Music” 

by the Hundarian scientist Yanos Sipos is analyzed. The author has explained Yanos Sipos’s thoughts about 

Azerbaijan folklore, including folk songs. The problems about the translation of Azerbaijani folk songs into English 

are touched upon.  

The study of Azerbaijan ashiq music in English language sources is also very important. In the author 

analyzes the master-apprentice relationship, the genres of ashiq poetry.  

Аннотация. 

Различные праздники, народные гуляния и церемонии существовали в истории каждого народа. 

Традиции, церемонии и ритуалы каждого народа различаются по полноте содержания, разнообразию 

тематики и красоте формы. Некоторые из них со временем были забыты, стерты из памяти, поскольку 

были связаны с чуждой народу идеологией. 

В статье анализируется книга венгерского ученого Яноса Шипоша «Азербайджанские народные 

песни в истоках музыки». Комментируются высказывания ученого об азербайджанском фольклоре, в том 

числе о народных песнях. Кроме того автор обращает внимание на вопросы перевода азербайджанских 

народных песен на английский язык. Изучение азербайджанской ашугской музыки в англоязычных источ-

никах также очень важно. В статье автор анализирует взаимоотношения мастера и ученика, жанры 

ашугской поэзии.  
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Azerbaijan folk music in the West context 

The study of Azerbaijani oral folk literature 

abroad, especially in English-language sources, the 

translation of Azerbaijani folklore into foreign lan-

guages are the important issues. Because folklore is an 

irreplaceable asset, which preserves the feelings and 

thoughts, customs, traditions, history, worldview, in a 

word - the national identity of the people, which is a 

source of spiritual power. Although the history of 

scientific and cultural relations between Azerbaijan and 

Europe is ancient, the history of the study of 

Azerbaijani literature in Europe and English-language 

sources began in relatively later periods. 

First of all, we must say that since Azerbaijan has 

not been an independent state for many years, it has not 

been possible to convey Azerbaijani folklore to the 

English-speaking reader as an independent literary fact. 

Till nowadays Azerbaijani folklore has not been 

translated into the English language systematically. It 

is natural that English-speaking researchers have little 

known and studied Azerbaijani folklore. In English-

language scientific sources the Azerbaijani folklore has 

been studied more as an integral part of the Turkic 

folklore. Speaking about Turkic folklore in general, 

from time to time the English scientists also mentioned 

the Azerbaijani folklore. The same can be said about 

the translation of Azerbaijani folklore into English, too.  

Among the recent works on the study of Azerbai-

jani folklore in English-language sources a special 

place is occupied by the book of the famous Hungarian 

scientist Yanos Sipos “Azeri folk songs. At the Foun-

tain – Head of Music”. He visited the regions of Azer-

baijan, collected folklore music of different peoples liv-

ing in Azerbaijan, prepared notes of those music sam-

ples and analyzed them in details. According to the 

author, each nation should know the music of neighbor-

ing peoples, kindred nations in order to determine the 
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specific and common features of their folk music. Ya-

nos Sipos preferred the method of comparative analysis 

in his researches. In his research, the author writes 

about the connection among the folklore music of the 

Hungarians belonging to the Finno-Ugric language 

group and the folklore of the Turkic peoples: “Most 

Hungarian musicologists have mentioned Turkic-Mon-

golian similarities in Hungarian folk music. Bela 

Bartok and Laslo Vikar began to study Turkic folk mu-

sic among the Finno-Ugrics before discovering melodic 

styles similar to some layers of Hungarian music. They 

found styles corresponding to Hungarian folk music 

styles in Asian expeditions in Anatolia, Azerbaijan, Ka-

zakhstan, Caucasus, Inner Mongolia and in different 

places” [Yanos Sipos, 11-12].  

Yanos Sipos wrote the ethno-music study in a 

comparative way with the folklore music of great terri-

tories starting from the Volga-Kama region and stretch-

ing to Anatolia and the East. In the book the maps and 

photographs were used in the analysis of Azerbaijan 

folklore music, an extensive anthology of musical sam-

ples was given and a comparative analysis of Azerbai-

jani musical styles was highlighted.  

In addition, the different folklore song texts, trans-

lation of these texts into the English and Hungarian lan-

guages, index, notes and a compact disc with the most 

beautiful folklore melodies were added to the book. 

This valuable research by Yanos Sipos is divided into 

the following sections: “Preface”, “About the history of 

Azerbaijan”, “The report about the expedition to Azer-

baijan”, “Folk music of Azerbaijan”, “Anatolian ana-

logues of the Azerbaijan melodic tunes”, “About some 

musical phenomena”, “Some notes on the music of sev-

eral ethnic minorities living in the region”, “Relations 

among the folk music of Azerbaijan and music of other 

Turkic peoples and Hungarians”, “Anthology of Azer-

baijani melodies”, “Melodies on the ionic root”, “Mel-

odies on the Locrian root”, “Melodies on the aeolian 

root”, “Texts of the melodies and their translation into 

the English language”.  

In his research, the scientist compared the folklore 

songs of Azerbaijan and the folklore songs of Anatolian 

Turks in details. According to his thoughts the same 

Turkic tribes took part in the ethnogenesis of Azerbai-

jani Turks and Anatolian Turks. He investigated about 

two thousand folklore songs and three thousand melo-

dies collected in Anatolia. At the same time, the re-

searcher studied about six hundred and fifty Azerbai-

jani folk songs and three hundred melodies. His conclu-

sion about that investigation is as followings: “In 

Azerbaijani folk music the melodic types classified as 

simple and difficult are dominated. In this musical folk-

lore, not only the range, rhythm and number of melodic 

motifs are simple, but also the character of the melodic 

movement is extremely homogeneous. On the contrary, 

Anatolian melodies with a limited range and two cores 

are quite different both in terms of rhythm and melodic 

image” [Yanos Sipos, 115]. 

It can be said that the folklore melodies of 

Azerbaijan and the folklore melodies of different 

Turkic peoples are the same, but there are very different 

ones among them. The scientist carried out the parallels 

among Azerbaijani, Anatolian and Hungarian folklore. 

While analyzing the folklore melodies and songs of 

Azerbaijan Yanos Sipos also expressed his attitude to 

the style of Azerbaijani ashiqs. According to his 

researches, the Azerbaijani ashiqs sing the short 

melodies aloud, while singing these melodies they 

include simple introduction, intermediate play and 

ending sections. Azerbaijani ashiqs use the instrument 

saz with long sleeves and three pairs of strings. 

Azerbaijani ashugs do not always play the instrument 

saz when they sing. The scientist compares the 

repertoires of ashiqs with the melodies sung by the 

people and writes the followings: “In general, the 

difference among the melodies sung by the people and 

the repertoire of ashiqs is that ashiqs tend to have longer 

musical verses, singing them over long verses of 

poems” [Yanos Sipos, 127]. 

Azerbaijani ashiqs begin their songs with the most 

loud and high sounds. From this point of view, the 

songs sung by the Azerbaijani ashiqs are similar to the 

long melodies performed by the ashiqs from the region 

Adana of Turkey.  

Janos Sipos has analyzed the folklore melodies 

and songs of Azerbaijan from a musical point of view 

seriously. Analyzing the folklore songs and melodies 

he has given their notes and explained their specific 

features. 

One of the most interesting sections of the book is 

called “Azerbaijani folk music and relations among the 

music of other Turkic peoples and Hungarians”. 

According to the scientist’s explanation most of the 

folklore songs and melodies in Azerbaijan has 

Anatolian parallels. Comparing Azerbaijani, Anatolian 

and Hungarian folk music he writes: “In comparison 

with Hungarian and Anatolian folk music Azerbaijani 

folk music is characterized by a limited range of stabi-

lized four-part structures and a very rare manifestation. 

In Azerbaijani folk music, in fact, there is no plagal 

melody structure” [Yanos Sipos, 168]. 

The limited area material of the Hungarians was 

defined as a folklore tradition according to Hungarian 

studies on the influence of ancient European and medi-

eval musical culture, as well as the melodies of the 15th 

-17th centuries. The mentioned cultures have had no re-

lation to the cultures that are related to the Azerbaijani 

culture and there really is no common aspect among the 

Hungarian and Azerbaijani narrow-range melodies.  

Several-tone motifs revolve around the middle 

note, which is also very typical for simpler types of 

Hungarian and Anatolian materials, and show up in 

Azerbaijani music rarely, but mostly in instrumental 

melodies.  

On the contrary, there are plenty of Azerbaijani 

melodies, similar to the small form of Hungarian and 

Anatolian elegy. This is probably the only musical form 

that demonstrates important identities [Yanos Sipos, 

179].  

After comparing the folklore melodies of these 

peoples, the author comes to the conclusion that Azer-

baijani folk music significantly deviates from the folk-

lore music of the Turkic ethnos both in the neighbor-

hood and further away, at the same time Azerbaijani 

folk music creates a unique color in the music of the 

Turkic peoples. 
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In his book the researcher gave an anthology of 

Azerbaijani folk melodies and made folklore music to 

a note. The original text of Azerbaijani folklore songs 

and translation of these texts into English are one of the 

advantages of the book. 

One of the scientists who studied the Azerbaijani 

ashiq music is Charlotte F.Albright. She wrote a disser-

tation on the theme of Azerbaijani ashiq literature and 

published a number of articles. One of her articles about 

on Azerbaijani Ashiq literature was “The Ashig Azer-

baijani: A Musician’s Adaptations to a Changing Soci-

ety” (2). In this article Charlotte F.Albright mentioned 

firstly the origin of the word “ashiq” and the whole 

ashiq art and ashiq literature. To clarify this issue she 

used the scientific researches as a source written by sci-

entists from Azerbaijan, Iran, Turkey and Central Asia. 

In her researches she explains that the word “ashiq” de-

rives from an Arabic word and means “the one who 

loves” (“the one who falls in love”). The author divides 

ashiqs into several parts: creative ashiqs, performing 

ashiqs and master ashiqs, which combine both lines. 

The scientist also notes that the ashiqs occupied an im-

portant place in the protection of the spiritual and moral 

values of the Turkic communities. They brought up, 

protected and raised the Turkic society with their in-

strument “saz” (“saz” is an ancient string musical in-

strument of Azerbaijan) and poems. They have propa-

gated national and moral values with their stories, leg-

ends, eposes and became the protectors of the society. 

The scientist connects the origin of the ashiqs to sham-

anism which is an ancient system of Turkic thought. 

Therefore, the poetic and musical culture of Azerbaijan 

is as old as the age of the Turkic peoples: In pre-Islamic 

times these poets-musicians acted as shamans among 

some Turkic groups [Charlotte F.Albright, 205].  

In the article the scientist mentions that the ashiqs 

combine two aspects such as poetry and music, then 

notes that the ashiqs were named with different words 

among the Turkic peoples. For example, the different 

peoples name as the followings: the Kyrgyz people call 

ashiq as “akin”, the Turkmens - “bakhshi”, the Azer-

baijanis - “ashiq”, the Anatolian Turks - “ashik” [Char-

lotte F.Albright, 208]. 

The scientist notes that the place and role of the 

ashiq in society has also changed from time to time. For 

example, shamans were in the position of a spiritual 

leader who fulfilled all the needs of the community they 

were connected to, guided and educated them. But day 

by day this work has been changing and it is one of the 

greatest sources of spiritual mobility in the ashiq com-

munity.  

One of the issues that attract attention in Charlotte 

Albright’s article is that she points out that it is neces-

sary for the ashiq art to adapt to changes related to the 

development of science and technology. Analyzing the 

performance style of the ashiqs in the Western and the 

Eastern Azerbaijan (Urmia and Tabriz), she also shows 

similarities and differences among them [Charlotte 

F.Albright, 209]. The similarities among these schools 

are that in both of them, the ashiqs are among the peo-

ple, they choose the tea/coffee houses as the place of 

performance, they also receive a certain amount of 

money given by the people in exchange for the music 

they play, the melodies and the songs they perform.  

There are also some differences among the Eastern 

and Western ashiq schools of the South Azerbaijan. 

The ashiqs who belong to the Western school prefer 

solo performances [Bashgoz Ilhan, 331]. In some cases, 

the music is accompanied by the instrument “balaban” 

and “qaval”. As the sound of these musical instruments 

is compatible with each other, they complement one an-

other [Bashgoz Ilhan, 337]. But the ashiqs who are re-

lated to the East school prefer short ashiq melodies ra-

ther than singing long epics. In that version the ashiq is 

always accompanied by an ensemble. 

In the article the researcher also explains the prin-

ciples of the epos telling of the ashiqs of the South 

Azerbaijan. The ashiqs have excellent speech skills, 

they can control the whole audience. In order to do it 

they use different ways and methods. For example, a 

number of ashiqs telling eposes they use different jokes 

and various interesting events in their speeches. Ac-

cording to the scientist’s conclusion, the number of 

ashiq melodies used in South Azerbaijan is more than 

seventy.  

Talking eposes the ashiqs give a great place to the 

improvisation. They use different genres of poems, es-

pecially quatrains. The researcher also explains the 

composition of quatrains such as “bayati” and 

“qoshma” in her article [Charlotte F.Albright, 209].  

Charlotte Albright also mentioned about the gen-

res of Azerbaijan ashiq literature in the research. She 

gives a little information about different genres, mainly 

focuses on the quatrains such as “qoshma” and 

“gerayli” [Charlotte F.Albright, 211]. Analyzing the 

genres of ashiq poetry, she gives examples from differ-

ent Turkic poems. Charlotte Albright mentions mostly 

about the genres of ashiq poetry in Northern and South-

ern Azerbaijan. According to her opinion, the most 

popular of the genres belonging to the ashiq poetry are 

“qoshma” and “gerayli” and they are usually in differ-

ent subjects. The songs written and performed in North 

and South Azerbaijan change their theme from time to 

time. For example, in certain periods there were more 

ashiq songs and in certain periods there were songs with 

the social theme. Analyzing these forms of poetry, the 

scientist pays attention to the differences among these 

genres in the north and south part of Azerbaijan [Char-

lotte F.Albright, 234]. According to her observations, 

in the south of Azerbaijan the genre of the poem 

“gerayli” shows itself more in ashiq songs as in the 

form of a poetic poem. 

One of the issues that Charlotte Albright mentions 

is the master-apprentice relationship. Therefore, this re-

lationship has a special place in the development of 

ashiq art. Those who want to learn the ashiq art, firstly, 

go to master’s lessons in order to learn to play the in-

strument “saz” and the rules of etiquette. This appren-

ticeship lasts more than ten years. After learning to play 

the instrument “saz” from his master the apprentice per-

forms with his master for a while in different parties. 

When some of them start performing, they play the in-

strument “balaban” near the master and later they per-

form the ashiq melodies and songs. In addition, the ap-
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prentice participates in the organization of ashiq meet-

ings, carries his master’s instrument, helps him and 

earns money. The apprentice gives all the money he 

earns to his master and the master returns a certain part 

of this money to him [Charlotte F.Albright, 243].  

The author analyzes the master-apprentice rela-

tionship on the example of different ashiqs living in the 

south of Azerbaijan. That is why, most of the ashiqs 

living in the south of Azerbaijan are illiterate. Here, the 

ashiq poems are passed from memory to memory, that 

is why one can see many versions of one poem. Ac-

cording to her observations, in recent times, in order to 

prevent this confusion, the help of various technical 

means is used. But these technical possibilities create 

new problems. Thus, most of the listeners give more 

preference to listening to music on tapes, as a result, the 

music audience has lost the opportunity to have real 

meeting. 

The study of all these issues in the musical process 

requires high skill from the musician. To determine the 

quality of the music and to estimate it are on the respon-

sibility of the researchers. From this point of view, the 

theme discussed in the article can be considered topical 

and legal.  
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Аннотация. 

Согласно эпосам «Короглу» и «Манас» в жизни азербайджанского и кыргызского народов были 

сильны родо-племенные отношения и традиции быта, и поэтому традиции, производные от родо-

племенной принадлежности, продолжали сохранять свою силу в воинской области также. Военная 

стратегия, применяемая в боях, виды используемого оружия (меч, стрела, штык, дротик, булава, щит и 

т.д.), одежда (бронь, головные уборы и т.д.) свидетельствуют о древней и богатой истории воинской 

культуры обеих тюркских народов. В этих эпосах находят отражение борьба с внешними и внутренними 

захватчиками, усилия по спасению родины от внутреннего раскола, а также чувства единства и 

коллективизма. 

В средние века в процессе обучения военному искусству были технические предметы, рассчитанные 

на физическую силу, и они составили определенный этап в развитии военной истории. 

Вся военная подготовка, связанная с боевым искусством, а также искусство рукопашного боя 

закладывались у древних тюрков с детства. Битва один на один начиналась с того, что боец представлял 

себя и свою родословную и молился в честь бога войны. В этом отношении тюркская военная история 

тесно связана с мифическими культами. Эта связь отражена в мифологической семантике военной 

тематики в эпосах «Короглу» и «Манас». 

Abstract. 

As the tribal-clan style and living traditions were strong in the life of the peoples of Azerbaijan and Kyrgyz 

in the eposes “Koroglu” and “Manas”, traditions arising from tribal-clan affiliation also continued to keep their 

forces in their military work. “The military strategy applied in battles, the used types of weapons (sword, arrow, 

bayonet, pike, mace, shield, etc.), clothing (armored cover, cap, etc.) give the ancient and rich history information 

of the military culture of both nations. Here the struggle against foreign and internal invaders, efforts to save the 

country from internal fragmentation, feelings of unity and collectivism are reflected. In the Middle Ages there were 
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also technical disciplines designed for physical strength in the training process of military art and they formed a 

certain stage in the development of our military history. 

In connection with the military all military exercises, as well as the art of hand-to-hand fighting began in 

ancient Turks from childhood. The one-on-one battle began with the heroes presenting themselves and their line-

age to each other and reading a prayer in honor of the God of war. In this respect, Turkic military history is closely 

connected with mythical cults. That connection was reflected in the mythological semantics of the military theme 

in the eposes “Koroglu” and “Manas”. 

 

Ключевые слова: эпос, «Короглу», «Манас», военное искусство, оружие, битва. 
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Вступление. Как известно, тюркский воин, не 

обладающий физической выносливостью и в то же 

время не умеющий обращаться с оружием, не счи-

тался богатырем-воином, поэтому у тюрков маль-

чики, достигшие уже 12-14 лет, были как физически 

сформированными, так и способными обращаться с 

оружием на идеальном уровне. Самое главное, что 

в этой формации применялись методы психологи-

ческой подготовки. Древние тюрки учили своих де-

тей не бояться смерти в бою и жили по чрезвычайно 

строгим военным законам. В Туране, который со 

всех четырех сторон окружен беспощадным вра-

гом, по другому жить было невозможно. 

В динамике развития истории некоторые виды 

рукопашных единоборств стали чисто обрядовыми 

(игры и танцы) или спортивными (соревнования). 

Сам рукопашный бой в динамике истории делится 

на несколько ветвей: 

1) Рукопашный бой, основанный только на фи-

зической силе и выучке (защита, нападение и 

борьба с противником руками и ногами); 

2) Боевое искусство с использованием различ-

ных орудий и средств (веревка, копье, дубинка, ко-

пье, бревно и др.); 

3) Боевые искусства, включающие в себя ис-

пользование оружия различного назначения (ножи, 

мечи, дротики, копья, стрелы и др.). 

Однако, несмотря на эти подразделения, все 

три формы лежат в основе большинства боевых ис-

кусств, созданных сегодня. Например, во многих 

программах самообороны боевых искусств хорошо 

известно, что используются различное холодное 

оружие и приемы защиты. Эту традицию мы отчет-

ливо видим в образном выступлении на церемонии 

открытия соревнований по боевым искусствам. Все 

это доказывает, что в древности в тренировочном 

процессе воинского боевого искусства существо-

вали технические дисциплины, рассчитанные на 

физическую силу, этот тренировочный процесс со-

провождался различными испытаниями (соревно-

ваниями) внутри армии, а в более поздние времена 

эти испытания или методы боевого искусства были 

задуманы под разными названиями. 

В эпосе «Короглу» главный герой Короглу 

умело владел различными видами рукопашного 

боя. Во время рукопашного боя, основанного 

только на физической силе и обучении, он мог ма-

стерски использовать различные методы и снаря-

жение, такие как веревка, копье, дубина, меч, дро-

тик, копье и стрела. 

Заарканивание/лассо – метание аркана было 

одним из методов, часто применявшихся против 

врага в военном деле средневекового Азербай-

джана. Метание аркана требует быстроты и ловко-

сти. В настоящее время заарканивание противника 

верхом на лошади считается особым умением. Для 

этого существовали специальные ткачи арканов. В 

основном этот способ использовался во время 

охоты. Иногда смельчаки, попавшие в петлю, раз-

рывали петлю и снова садились на своих лошадей, 

а иногда терпели поражение, потому что не могли 

выбраться из аркана. Некоторые сведения об этом 

методе мы находим в эпосе «Короглу»: «Говорят, 

что Демирчиоглу сражался с войском Джафар-

паши три дня и три ночи. Он убил много людей. Он 

разбил его войско. Сам Джафар-паша был среди 

войска. Он видел, что не сможет убить его таким 

образом. Он приказал, и пришли мастера по изго-

товлению арканов. Накинув аркан со всех сторон, 

они поймали Демирчиоглу» [1, с. 121]. 

Названия оружия занимают особое место 

среди слов, обогащающих лексикон эпосов «Коро-

глу» и «Манас», раскрывающих боевой дух и выра-

жающих мифическую семантику. В обоих эпосах 

более полно оживляется общая картина видов ору-

жия, характерная для древнетюркской истории, 

особенно тюркского военного искусства. Ф.А.Иб-

рагимов пишет: «Иноземные набеги и внутренние 

феодальные межплеменные войны, часто случав-

шиеся в средние века, обусловили особое место 

производства оружия среди городских ремесел. К 

изготовлению оружия привлекались искусные ма-

стера, серийно производились различные виды ору-

жия» [2, с. 12]. 

Короглу и его войны/удальцы были искус-

ными лучниками, которые стреляли из луков в раз-

ные стороны. Как пишет проф. А.Танрыверди: «Ко-

роглу нацелился на яблоко, которое Демирчиоглу 

положил себе на голову, или, вернее, на кольцо, ко-

торое он надел на стебель яблока, выстрелив в яб-

локо сорок стрел и пропустив их все через кольцо 

одну за другой. Но Демирчиоглу не двигается, не 

моргает, не бледнеет. Напротив, он показывает, что 

не боится ничего» [3, с. 36]. 

Оружие как средство ведения войны для за-

щиты себя от опасности или для нападения и при-

чинения вреда кому-либо существует с древних 

времен. Еще люди каменного века использовали 

палицы, молотки, булавы, пращи, пращные камни, 

луки и стрелы и т.д. Изготовляли простое ударное, 

колющее и метательное оружие. Все эти виды ору-

жия однозначно относились к культу мифического 

оружия. В эпосах и сказках магическое оружие ука-

зывает на мифические культы. 
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Тюркские народы считали, что когда воин 

умирает, оружие воплощает в себе дух воина. По 

этой причине, когда оружие клали в могилу, оно по-

мещалось в сломанном состоянии. В древних ми-

фах оружие рассматривалось как живое. Это при-

вело к появлению в традиционной культуре различ-

ных воинских и бытовых обрядов. Традиционно, 

оружие считалось символом власти. В заключение 

ко всему сказанному приходим к выводу, что ору-

жие было в культуре не только средством ведения 

войны. Хотя социальные функции оружия время от 

времени утрачиваются (преимущественно у наро-

дов, утративших независимость и государствен-

ность), с восстановлением исторического самосо-

знания эти функции частично восстанавливаются.  
Помимо дальнейшего совершенствования тра-

диционного наступательного и оборонительного 
вооружения, средневековые оружейники обогатили 
и боевую технику античной эпохи новыми видами 
оружия и боеприпасов (топуз, булава, шешпар, 
амуд, манджанак, граната и др.). Применение по-
роха в средневековом военном искусстве сыграло 
исключительную роль в создании новых видов ору-
жия. В средние века на Востоке, в том числе на ис-
торических территориях Азербайджана, холодное 
оружие-мечи, известные как «Dəməşq poladı», «Şam 
poladı»//«Дамасская сталь», «Misri», «türk 
poladı»//«Египетская», «тюркская сталь», отлича-
лись своей прочностью, режущей способностью и 
устойчивостью к ржавчине, из сплава твердых ме-
таллов изготавливались бейбут, мачете, меч, ята-
ган, кинжал, горда, скальпель, нож, кончар, гама и 
др. широко распространен. Напомним также, что в 
результате сложных технологий механической, 
термической и химической обработки состав ме-
талла обогащается углеродом, изменяется его внут-
ренняя структура, качество и цвет (серый, коричне-
вый и черный), увеличивается его плотность, и со-
здаются различные «узоры». Этот тип 
металлического лезвия был известен как «qaraüz 
polad qılınc»//«черный стальной меч» в эпосе 
«Книга моего Деда Коркута» и «Misri qılınc»//Еги-
петский меч» в эпосе «Короглу». Твердые луки из 
«Дамасской стали» мы встречаем и в наших древ-
них дастанах и сказаниях. 

Кинжалы и мечи были самыми острыми и 
наиболее распространенными видами режущего и 
колющего оружия древних и средневековых бое-
вых искусств. Как наиболее ценный и решающий 
вид оружия в рукопашном бою меч появился в 
бронзовом веке. В памятниках бронзового века 
Азербайджана обнаружено большое количество 
бронзовых мечей. Бронзовые мечи были литыми и 
имели длинную рукоять и короткую рукоять, назы-
ваемую «габза». Эфесы бронзовых мечей обычно 
делались прямыми и обоюдоострыми, а их эфесы 
украшались деревянным, костяным или медным 
покрытием. «Мисри» и «Ачалбарс», имена которых 
часто упоминаются в эпосах «Короглу» и «Манас», 
также считались пожизненными спутниками ге-
роев, друзьями в битвах и дальних странствиях. И 
меч «Мисри», и «Ачалбарс» созданы и даны ге-

роям, в которых существуют зародыши мифиче-
ской мысли. Согласно сведениям, приведенным в 
эпосе «Короглу», меч «Мисри» был сделан из 
осколка молнии: «Однажды, когда Ровшан играл на 
улице, он нашел на земле камень. Камень был ма-
ленький, но очень тяжелый. Камень сверкал» [1, с. 
53]. Когда Алы, повидавший мир, смотрит на ка-
мень, он понимает, что это громовой камень. Когда 
приходит время, он делает из этого камня меч, 
чтобы дать силу и неразлучного друга рукам своего 
сына и завещает ему: «Этот меч не похож на другие 
мечи. Не обычный меч. Этот меч называется громо-
вым мечом. Это меч, перед которым ничто не смо-
жет устоять. Этим мечом ты победишь ханов, беев 
и пашей. С этим мечом насмешники, злодеи и ста-
рые враги будут молить о пощаде. Этим мечом ты 
будешь завоевывать крепости, уничтожать кара-
ваны. Но никому не говори, что это громовый меч. 
Отныне ты будешь называть его мечом «Мисри». 
Пока ты верхом на Гырате, и меч у тебя на поясе, 
ни один враг не сможет победить тебя» [1, с. 54]. 

В героическом эпосе кыргызов «Манас» глав-
ное место занимает предотвращение набегов ино-
земных врагов, споры с соседними племенами, при-
водящие к локальным, а иногда и широкомасштаб-
ным военным походам, борьба за возвращение 
родных земель и достижение независимости, во-
оруженные силы дружественных племен и сосед-
них народов в борьбе с общим врагом.Важное ме-
сто занимает изображение сцен военных конфлик-
тов, а также оказание помощи. В эпосе «Манас» 
есть сведения и о другом оружии, использовав-
шемся кыргызами. Например, «Алмамбет хлестнул 
своего коня Саралу, обнажил свой голубой меч со 
стальным наконечником и напал на Чубака... Эр Чу-
бак бесстрашно поднес к лицу свой щит, взял в руку 
стальной меч и поскакал на своем коне» [4, с. 231]. 

Заключение. Как видно из обоих эпосов, мечи 
Короглу и Манаса имеют отношение к древнему 
мифическому оружейному культу. В первую оче-
редь это отразилось на необычном происхождении 
этих мечей. Меч «Мисри» Короглу и меч «Ачал-
барс» Манаса не являются обычным оружием. Меч 
«Мисри» пришел с небес, а «Ачалбарс» был дан 
Манасу святым по имени Айкоджа, который пред-
ставляет божественные силы. Это показывает ми-
фическое происхождение этого оружия, тотем и 
связь с миром богов. 
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Аннотация. 

«Арзу-Камбер» является одним из самых любимых эпосов и обладает особым местом в тюркской 

эпической традиции. Этот фольклорный текст, представленный как «эпос с четверостишиями» среди 

азербайджанцев представлен как «hikaye» (повествование), «мasal» (сказка), «halk hikayesi” (народная 
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цев, крымских татар, урумов и других тюркских народов. Нами было собрано более сорока вариантов 

этого эпоса. Этот дастан распространен как рукопись, а также был издан в разные времена. «Арзу-

Камбер» не раз переводился на другие языки, а также адаптирован на иные тюркские языки. В статье 

были исследованы издания дастана «Арзу-Камбер».  

Abstract. 

It is known that the special place in Turkic epic tradition is taken epos "Arzu-Gamber". This epos was many 

times built from lips of many peoples in many regions, was widespread in a hand-written form, was published as 

the book in Turkey, Iraq, Azerbaijan, the Southern Azerbaijan, in many countries of Europe. Purpose of this article 

research of numerous manuscripts epos "Arzu-Gamber". The author studies the manuscripts stored in libraries of 

Turkey, Austria, Holland, Turkmenistan This folklore text introduced as “bayatili dastan” (the epos with quat-

rains) among Azerbaijanians is presented as “hikaye” (tale), “masal” (story), “halk hikayesi” (folk tale) in other 

nations. It is interesting that being not very large this epos is still living nowadays among all Oghuz Turks such 

as – Azerbaijanians, Turkish, Gagauz, Turkmen, Turkmens from Kerkuk, Nogays, Crimea Tatars, even Urums and 

other Turk nations. More than forty variants of this epos have been collected from Turk nations by us. 

The geographical area of “Arzu-Gamber” is also very large – the peculiarity of this epos is being consisted 

from quatrains which are the lyric genre of commonturk folklore of its poetical texts spread from Romania to the 
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Вступление. Литературно-художественные и 

фольклорные явления, принятые в устной народной 

традиции всех народов мира как эпос, сага, баллада, 

былина и под другими названиями, в тюркских 

народах распространены в форме дастанов. Дастан-

ное творчество тюркских народов является нагляд-

ным образцом, опирающимся на устную традицию, 

по сущности своей синкретической, лирико-эпиче-

ской формой. Начиная с первичных творческих об-

разцов и до всех созданных в последние периоды 

дастанов, эти эпические тексты отображают исто-

рию, образ жизни, эпическое сознание тюркских 

народов. Если в созданных ранее героических эпо-

сах отображаются боевой дух, вера в победу, 

исторические события, реальные и не реальные 

исторические личности, в любовных дастанах, со-

здание которых приходится на средние века, вос-

хваляются лирические чувства влюбленных, 

чувства и тревоги героев, чужбинная тоска, жела-

ние встречи. В азербайджанской эпической памяти 

есть эпосы, появившиеся на свет как продукт сред-

них веков и немного отличающиеся от классиче-

ских эпосов поэтической структурой. Дастан «Арзу 

и Гамбар», о котором мы поведем речь, тоже в ряду 

таких эпосов. Ареал распространения эпоса «Арзу 

и Гамбар», восходящего своей историей создания к 

средним векам, охватывает очень большую геогра-

фию. Мысль о формировании первого варианта 

«Арзу и Гамбар» в XVI веке подтверждена убеди-

тельными научными фактами уже многими уче-

ными. Известно также создание и формирование 

этого эпоса в период XVI-XVIII веков. Предполага-

ется и более раннее написание «Арзу и Гамбара», 

очень близко созвучного с такими классическими 

эпосами, как «Тахир и Зохра», «Асли и Керем», 

«Лейли и Меджнун» и т.д., чем был написан «Асли 

и Керем». Причиной этого предположения же стало 

упоминание в эпосе «Асли и Керем» в ряду влюб-

ленных, наряду с образами Лейли и Меджнуна, 

Фархада и Ширин, Ашуга Гариба и Шахсенем, и 

Арзу и Гамбара:  
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Kim görmüşdü Fərhad ilə Şirini,  

 Olar da sevdilər biri-birini,  

 Atdı külüngünü, yardı sərini,  

 Fərhad kimi yarçun ölən olmadı. 

Кто видел Фархад и Ширин,  

И они друг друга любили, 

Бросил молоток свой, ранил голову 

Никто не умер ради возлюбленной как Фархад 

**** 

Xürşid öz Mahının dizinə yatdı,  

Qənbər Arzusunun tozuna batdı,  

Dünyada Şahsənəm murada çatdı.  

Aşıq Qərib kimi gülən olmadı.  

Хуршид заснул на коленях своего Махы, 

Ганбар испачкался в пыли своей Арзу, 

В мире Шахсанам достигла желанного. 

Как Ашуг Гариб не смеялся никто. 

Ağ Qovaq qız Yürü bəyinin dəngi,  

Şah İsmayılın yarı Ərəbzəngi,  

Leyla da bir zaman Məcnunun dəngi  

Onlara da imdad olan olmadı.  

Девушка Белая Тополь, возлюбленная Йуру бека, 

Возлюбленная шаха Исмаила Арабзанги, 

Когда-то Лейла была возлюбленной Медж-

нуна Никто и им помощь не оказал. 

Есть важные признаки, отличающие «Арзу и 

Гамбар» от таких классических любовных дастанов 

как «Аббас и Гюльгяз», «Асли и Керем», «Ашуг Га-

риб» и др. Естественно, что этот дастан по своему 

эпическому содержанию относится ко второму 

виду классификации эпосов (как известно, эпосы, 

будучи классифицированы многими исследовате-

лями, были разделены на 3 большие части – герои-

ческие, любовные и семейно-бытовые дастаны). То 

есть дастан был посвящен любви двух молодых лю-

дей (в некоторых вариантах эта любовь неудовле-

творённая, в некоторых вариантах же эпос заканчи-

вается встречей влюбленных). Однако насколько 

бы не был одинаков «Арзу и Гамбар» с классиче-

скими эпосами с точки зрения содержания, по 

форме он настолько же от них отличен. А эта 

разница проявляет себя в построении дастана. 

Известно, что общетюркское эпическое творчество 

состоит, преимущественно, из текстов, 

построенных на синтезе поэзии с прозой. То есть 

среди ведущих показателей этого жанра стоят нар-

ративные сказания прозой, а основных текстов – 

поэзией. Обычно поэтическая часть эпоса охваты-

вает такие формы ашугской поэзии, как гошма, ге-

райлы, дивани, устаднаме и пр. А в дастане «Арзу и 

Гамбар» все поэтические части выражены художе-

ственной формой - баяты. В азербайджанской эпи-

ческой традиции лишь два дастана обладают по-

добной структурой – «Арзу и Гамбар» и «Яхши и 

Яман» («Хороший и плохой»). У других тюркских 

народов положение такое же. Например, у гагаузов 

поэтическая часть «Арзу и Гамбар» рассказывается 

мани (в тексте, собранном Михаилом Заячков-

ским):  

Ben çeşmeye varmadım  

Elimi-yüzümü yumadım. 

Enteşeni almadım, 

Bileziini bulmadım. 

Я не был возле источника 

Не мыл рук и лица. 

Не брал твой кувшин, 

Не нашел твой браслет. 

Сохранившиеся в средневековых рукописях-

антологиях, являющихся основным источником 

материалов о фольклоре, литературе и истории ка-

раимов «Маджуме» (новый сборник) (Маджума 

Мордехая Тришкана, относящаяся к началу XIX 

века), стихотворения «Арзу-Гамбар» были даны 

также в форме мани: 

Çeşmeler oluq-oluq: 

Suy aqar tonuq-tonuq: 

Bilezigim bolğanda, 

al gendimi mejdelik.  

Ручьи наполнены водой, 

Вода течет тихо-тихо 

Кто найдет мой браслет, 

Сама буду магарычом.  

Такое же положение и у урумских тюрков, за-

селившихся возле Азовского моря. Десятки собран-

ных видным ученым А.Гаркавцем поэтические от-

рывки «Арзу и Гамбар» представляют собой мани: 

Ant ustune ant olsun, 

Bent ustune bent olsun. 

Antın içme oksuz Qamber 

Bileziqim sende olsun. 

Пусть будет клятва за клятвой, 

Звено за звеном 

Не клянись, бедный Гамбар 

Пусть браслет будет твоим 

Первым отличительным признаком «Арзу-

Гамбар» от других дастанов является эта особен-

ность.  

Второй отличительный признак же присущ 

лишь «Арзу и Гамбар», что связано с репертуаром 

и исполнением этого эпоса. Как известно, создание 

и исполнение эпосов в тюркских народах присуще 

мужчинам. То есть называемые у тюркских наро-

дов «озаном», «ашугом», «бахши», «акыном» ис-

полнители были обычно мужчинами. Но «Арзу и 

Гамбар» является единственным эпосом, который 

был создан и распространен не в мужской среде, а 

женщинами. Изучавший этот эпос, впервые издав-

ший его ирако-туркманский вариант в 1972 году в 

Азербайджане профессор Газанфар Пашаев тоже 

указывал на создание «Арзу и Гамбара» в женской 

среде и сказание его женщинами. Хотя порой в Тур-

ции встречаются сказители-мужчины, среди азер-

байджанских и иракских туркман сказителями 

этого эпоса являются лишь женщины. 

В этой статье нашей целью является изучение 

истории издания эпоса «Арзу и Гамбар» в контек-

сте статистического описания. 

Прежде чем обратить внимание на ареал рас-

пространения «Арзу и Гамбар» в Европе, отметим, 

что этот эпос существовал и удачно существует по 

сей день в Азербайджане, Ираке (среди иракских 

туркманов), Иране (среди азербайджанцев), Сирии 

(среди тюрков, живущих на границе с Турцией), 

Украине (среди крымских татар и урумских тюр-

ков), России (среди живущих на Кавказе тюркский 
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народностей – у ногайцев), Молдове (среди гагау-

зов), в прибалтийских республиках (среди караи-

мов), Болгарии, Македонии, Румынии, тюркских 

государствах Средней Азии – Туркменистане, Уз-

бекистане и пр. ареалах. 

Венгрия и эпос «Арзу и Гамбар». Хотя упо-

минаемый эпос в Венгрии не был издан в виде от-

дельной книги, его первое издание связано именно 

с именем венгерского ученого. Выдающийся пред-

ставитель тюркологии в Европе, достойный про-

должатель тюркологической школы Вамбери Игна-

ций Кунош считается первым издателем эпоса 

«Арзу и Гамбар». Именно этот венгерский тюрко-

лог собранные с уст народа 11 народных рассказов 

(романический эпос) издал под названием «Народ-

ные романы Анатолийских тюрков». Среди этих 

народных рассказов, наряду с эпосами «Шах Ис-

маил», «Элиф и Махмут», «Ашуг Гариб» и пр., был 

и «Арзу и Гамбар». Игнаций Кунош, наряду с изда-

нием этого и других общетюркских эпосов, сделал 

достаточно много достойных внимания дел в их ис-

следовании. Взгляды Игнация Куноша об ареалах 

создания и распространения этих эпосов по сей 

день считается источником для тюркских фолькло-

ристов и тюркологов. Эти взгляды ценны и для 

азербайджанских фольклористов. Поскольку Игна-

ций Кунош в качестве ареала создания любовных 

эпосов указывает Северный и Южный Азербай-

джан. Подчеркивает и создание подобного типа 

эпосов в Азербайджане с последующим распро-

странением в прочих тюркских племенах. Согласно 

предоставленной исследователем Эсмой Шимшек 

информации, Игнаций Кунош считал Иран и Азер-

байджан страной создания любовных эпосов, и 

подчеркнул что, именно после этого эпосы были 

распространены среди Оттоманов [1, 40].  

Издание в Румынии. Румынский вариант, за-

нимающий важное место в широком распростране-

нии в Европе «Арзу и Гамбар», стал известен науч-

ному миру благодаря исследователю Мехмету Али 

Экрему. Этот исследователь подчеркнул существо-

вание эпоса среди тюрков Добручи, собрал 3 вари-

анта в Костендже (эти варианты были названы со-

бирателем согласно местам их сбора – вариант 

Корчешме, вариант Каракуюсу, вариант Малчова). 

Эти варианты напечатал в 1981-85 гг. в книгах «Те-

пегёз» и «Голос соловья». Согласно предоставлен-

ной автором информации, «Арзу и Гамбар» распро-

странен среди поселившихся на этой территории 

ногайцев и крымских тюрков [2]. 

Еще один вариант, распространенный в Доб-

руче, был внесен в изданную Недрет Махмудом и 

Энвером Махмутом в 1988 году в Бухаресте книгу 

«Татарские сказки Бозчигит Добруджа» (пользуясь 

возможностью, благодарим Доктора Наджи 

Онала, помогшему нам получить румынский 

вариант).  

Издание в Болгарии. Первое издание эпоса в 

Болгарии состоялось в 1958 году. Живущее среди 

тюрков в Болгарии «Арзу и Гамбар» в полном объ-

еме в форме книги был издан в 1958 году в Софии. 

Изучение этого эпоса в этой стране связано с 

именем Ибрагима Озкана. Защитивший в 2008 году 

в Измире в Эгейском университете докторскую ра-

боту на тему «Исследование народной литературы 

болгарских тюрков» профессор приложил к своему 

исследованию и собранный им самим вариант 

эпоса [3]. Ибрагим Озкан собрал эпос у 90-летнего 

Нури Шабана из Габрово. К сожалению, этот вари-

ант показывает, что эпос в Болгарии уже забыва-

ется. То есть, по сравнению с вариантами других 

тюркских народов этот вариант весьма несоверше-

нен. 

Болгарский ученый доктор Исмаил Чамбазов 

показывает рассказ эпоса «Арзу и Гамбар» в долгие 

зимние ночи в провинциях Варна, Правади и Курт-

дере (Вичидол), и представляет 2 стихотворных от-

рывка из эпоса. Автор отмечает, что эпос в этих ме-

стах называется легендой [4].  

Издание в Македонии. «Арзу и Гамбар» в Ев-

ропе, кроме Румынии и Болгарии, существует и 

среди тюрков, живущих в Македонии. Но, к сожа-

лению, там этот эпос не сохранен в полном объеме. 

Только 2 поэтических текста из этого эпоса живет в 

народе. Профессор, доктор Ниметуллах Хафиз, со-

бравший и издавший тексты тюркской народной 

литературы в Македонии напечатал эти народные 

песни в 1989 году. Эти песни были изданы под 

названием «Отправил я Арзу за водой», «О ветры, 

ветры» [5].  

Издание в Турции. Мы целенаправленно 

оставили на конец сведения о турецком варианте 

«Арзу и Гамбар». Поскольку, в отличие от упомя-

нутых выше и неупомянутых в силу узости темы 

азербайджанских, туркменских, иракских, иран-

ских, узбекских, ногайских, караимских, гагауз-

ских, крымско-татарских, урумских и др. вариан-

тов, только турецкий вариант издавался в виде со-

браний из уст в различных регионах - илях. 

Любопытно, что этот эпос впервые увидел свет 

именно в Турции, как отмечали и выше, в издании 

Игнация Куноша. После него в 1931 году в Стам-

буле распространился текст М.Зеки Кургунала. За-

тем в 1936 (2 раза – Тевфик Озсороглу, Селами Му-

нир Юрдатап), 1937 (Даниш Рамзи Корок), 1940 (2 

раза - Тевфик Озсороглу, Бекир Сыткы Кунт), 1963 

(Селами Мунир Юрдатап) и в другие годы в различ-

ных вариантах печатался в Турции.  

Ареал распространения «Арзу и Гамбар» в 

Турции очень обширен. Об изданиях до 1989 года 

подробную информацию предоставила исследова-

тель Фиратского университета Эсма Шимшек. В 

кандидатской диссертации «Сравнительное иссле-

дование Арзу и Гамбар» она в хронологическом по-

рядке представила все дипломные работы по этому 

дастану, написанных с 1963 года в Анкаринском, 

Стамбульском, Хаджитеппейском, Эгейском уни-

верситетах и раскрыла тексты «Арзу и Гамбар». 

Нашедшие свое отображение в этих тезисах эпиче-

ские тексты были собраны у тюркмен в Сакарье и 

Шенкае, Караханлы и Динаре, в Байбурте, Сивасе и 

др. регионах Турции. 

Кроме исследователя Эсмы Шимшек, в по-

следнее время Али Берат Алптекин, изучая тюрк-

ские народные рассказы, подробно остановился на 

«Арзу и Гамбар»е [6].  
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«Арзу и Гамбар» в Польше. Наконец, в 

Польше также увидел свет «Арзу и Гамбар». 

Польский тюрколог, востоковед Заячковский в 

Краковском отделении Польской Академии наук 

издал свою книгу «Язык и фольклор гагаузов из 

Болгарии». В этой книге отображены результаты 

собирательской деятельности, проведенной поль-

ским ученым в 1957-1958 годах среди живущих в 

Болгарии гагаузов и его теоретические взгляды о 

языке болгарских гагаузов. Здесь Заячковский 

представил 8 поэтических отрывков об эпосе «Арзу 

и Гамбар» [7].  

Заключение. Все это перечисленное нами, 

естественно, всего лишь часть истории издания и 

исследования эпоса «Арзу и Гамбар». Однако даже 

все это, является наглядным показателем того, 

насколько любим и жив «Арзу-Гамбар» среди 

тюркских народов, заселивших обширное про-

странство, охватывающее Европу и Азию, и как 

эпос, и как сказка, и как народный рассказ. 
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Аннотация. 

Статья посвящена краткому описанию научного эксперимента в результате, которого был разра-

ботан приемлемый химический способ обогащения целестиновых минералов с помощью растворов азот-

ной кислоты. Целестин – природный сульфат стронция. Крупнейшее скопление природного сульфата 

стронция находится в Арикском месторождении на юго-востоке Туркменистана. Руда в среднем со-

стоит из 20% целестина и 80% доломитовых известняков.  

Доломит в растворах азотной кислоты разлагается полностью, а целестин остается в первона-

чальном кристаллическом виде. Таким образом, получен концентрат, содержащий не менее 98% SrSO4. 

Изучена возможность получения из образующихся при разложении доломита нитратных растворов ин-

дивидуальных соединений магния и кальция. Разработан способ комплексной переработки исходных целе-

стиновых руд с извлечением всех составляющих компонентов.  

Abstract. 

The article is devoted to a brief description of the scientific experiment, which resulted in the development of 

an acceptable chemical method for the enrichment of celestite minerals using nitric acid solutions. Celestine is 

natural strontium sulfate. The largest accumulation of natural strontium sulfate is located in the Arik deposit in 

the southeast of Turkmenistan. The ore is on average 20% celestite and 80% dolomitic limestone. 

Dolomite in nitric acid solutions decomposes completely, while celestite remains in its original crystalline 

form. Thus, a concentrate containing at least 98% SrSO4 was obtained. The possibility of obtaining individual 

compounds of magnesium and calcium from nitrate solutions formed during the decomposition of dolomite was 

studied. A method has been developed for the complex processing of initial celestite ores with the extraction of all 

constituent components. 

 

Ключевые слова: сульфат стронция, целестиновые руды, концентрат, доломитовый известняк, 

комплексная переработка. 

Keywords: strontium sulfate, celestite ores, concentrate, dolomite limestone, complex processing. 

 

В наши дни, одним из приоритетных направле-

ний экономического развития Туркменистана явля-

ется диверсификация промышленности направлен-

ная на превращение страны в индустриально-экс-

портно-ориентированное развитое государство. 

Туркменистан обладает богатейшими природ-

ными ресурсами, что и обуславливает наличие не-

обходимой сырьевой базы для стабильного разви-

тия экономики Туркменистана. Одним из основных 

сегментов экономики Туркменистана является хи-

мическая промышленность. Этой отрасли отво-

дится важная роль в реализации масштабных про-

грамм по диверсификации и наращивания экспорт-

ных возможностей страны. Большой опыт работы, 

высокий уровень снабжения сырьем (обширные 

природные ресурсы), что позволяет выпускать про-

дукцию из местного сырья, конкурентоспособные 

технологии, основные элементы производственной 

и коммуникационной инфраструктуры (цифровиза-

ция экспортной направленности). Планомерное ис-

пользование имеющегося производительного по-

тенциала, строительство современных комплексов, 

диверсификация ассортимента продукции в соот-

ветствии с требованиями международного рынка, 

способствуют увеличению экспорта химической 

продукции, рациональному использованию потен-

циала этой отрасли. На сегодняшний день химиче-

скими комплексами страны производятся десятки 

видов экспортно-ориентированной продукции 

(йод, стекло, удобрение, строительные материалы и 

многое другое) [5]. 

Поэтому, охрана окружающей среды, береж-

ное отношение к природе, эффективное и рачитель-

ное использование природных ресурсов, сохране-

ние её красоты и богатства для будущих поколений 

– важные направления реализуемой главой Туркме-

нистана стратегии государственного развития. В 

эпоху передовых технологий в стране освоение и 

использование этих ресурсов на основе современ-

ных новых технологий создает условия для дости-

жения народным хозяйством больших высот. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-33156-57-60
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Юго-восток Туркменистана (Лебапский ве-

лаят, Койтендагский район) богат полезными иско-

паемыми. Этот уникальный уголок Родины богат 

химическим сырьем, природными солями, строи-

тельными материалами, декоративными камнями, 

рудами редких металлов и др. Наличие огромных 

запасов калийных солей, целестина, поваренной 

соли, гипса, доломита, известняка и других полез-

ных ископаемых в перспективе дает широкие воз-

можности для их промышленного освоения. В ос-

новном в этом районе расположены рудники Арик, 

Сакыртма и Акдаш. Руда состоит примерно на 20% 

из целестина и примерно на 80% из доломита. 

Соли целестина в настоящее время широко ис-

пользуются в вычислительной технике, взрывчатых 

веществах, ядерной технике и многих других обла-

стях. 

Большинству технических отраслей промыш-

ленности требуются соли стронция, не содержащие 

кальция и бария. Но из-за близких химических 

свойств этих элементов они часто вместе встреча-

ются в природе, что вызывает сложности в получе-

нии чистого стронция, то есть требуется полная 

очистка. В основном это относится к целестиновым 

рудам, апатитам, высокоминерализованным при-

родным водам, стронций содержащим промышлен-

ным отходам и другим объектам, содержащим в со-

ставе первичного сырья другие дополнительные 

земные металлы. 

Однако растущий спрос на соли стронция в 

государственном секторе, ограниченность их запа-

сов, необходимость комплексного использования 

минерально-сырьевых ресурсов, необходимость за-

щиты окружающей среды от техногенного загряз-

нения требуют разработки способов получения 

стронция из различного сырья. [2]. 

Из них наиболее пригодными для промышлен-

ной переработки являются целестиновые рудники в 

Магданлы-Койтендагском районе. Известно, что 

почти везде, где были обнаружены месторождения 

серы, были обнаружены месторождения целестина. 

Горизонт целестиновых отложений Говурдака 

(Гаурдак) состоит из трех слоев: первый нахо-

диться на глубине 5-10 м, второй от 5 до 35 метров, 

третий от 5 до 40 метров. 

Целестиновый горизонт залегает на 50-60 мет-

ров ниже поверхности. Более того, в 1970 году гео-

лог В.В. Целестиновые залежи Арикского место-

рождения в этом районе, открытые Смирновым, 

имеют большое производственное значение. Эта 

залежи имеет огромные запасы целестина. Морфо-

логия основного рудного месторождения слоистая. 

Они увеличиваются в толщине в среднем от 0,5 до 

4,0 метров и в высоту от 9 до 10 метров. 

Минерал имеет простую минералогическую 

структуру. Объем обнаруженных здесь запасов це-

лестина составляет 2,3 млн. тонн. На сегодняшний 

день также открыты запасы Сакыртма и Акдаш, яв-

ляющиеся продолжением этого месторождения. За-

лежи целестина в Магданлы-Койтендагском районе 

являются крупнейшими среди стран СНГ, запасы 

сырой нефти составляют 5, 4 млн. тонн. 

Как известно, еще одним естественным источ-

ником стронция и других редких металлов явля-

ются высокоминерализованные подземные воды. 

Об этом свидетельствуют йодобромные подземные 

воды Юго-Западного Туркменистана. В этих ме-

стах работают Каспийский химический и Балкана-

бадский йодный заводы. Они содержат макроком-

поненты: хлориды натрия, кальция, магния, а также 

большое количество йода, брома, стронция, бора и 

др. Извлечение всех ценных веществ из этих вод 

комплексной очисткой является одной из актуаль-

нейших экономических и экологических задач [1]. 

При переработке целестиновых руд их обога-

щают с получением концентрата, содержащего не 

менее 95% SrSO4. Механические методы часто ис-

пользуются при обогащении целестиновых минера-

лов. Он основан на соотношении плотностей рас-

щепляемых минералов. Но этот способ требует 

больших материальных и трудовых ресурсов и до-

пускает потери целестина. Поскольку концентрат 

целестина мало используется сам по себе, он хими-

чески перерабатывается в другие соединения 

стронция. Таким образом, получают карбонат, нит-

рат, хромат и оксид стронция. Металлический 

стронций получают из нитрата стронция. В произ-

водстве применяют два метода обработки целести-

нового концентрата: угольный и содовый. Угле-

родно-термический метод основан на извлечении 

целестина при высокой температуре с помощью 

нефтяного кокса (1100-1200°): 

 

SrS04+2C = SrS+2CO2. 

 

SrS+2HCl = SrCl2+H2S. 

 

После полученного раствора карбонат строн-

ция отделяют с помощью кальцинированной соды. 

При взаимодействии выделяющегося сероводорода 

с едким натром гидросульфида натрия (-NaHS) яв-

ляется ценным химическим продуктом. 

Но эти способы требуют высокой темпера-

туры, поэтому содовый способ, требующий мень-

шей температуры, более экономичен. Этот метод 

основан на превращении целестина с помощью со-

дового раствора. То есть тогда содовый раствор и 

целестин должны находиться в определенном сте-

хиометрическом соотношении, а работа ведется 

при температуре 90-100°С в зависимости от давле-

ния в системе. Общее уравнение реакции: 

 

SrS04+Na2CO3= SrCO3+Na2SO4 

 

Этот метод характеризуется простотой аппара-

туры, дешевизной и низкими температурными тре-

бованиями. В последнее время разработаны авто-

клавные варианты с целью снижения расхода соды 

и сокращения продолжительности процесса. 

Целестиновая руда Арикского и Сакыртмин-

ского рудников состоит в среднем из 17-20% SrSO4 

и 83-80% доломита (CaCO3•MgCO3). Поэтому эко-

номически выгодно получать из этих минералов не 

только соединения стронция, но и продукты магния 

и кальция. Это позволяет полностью - комплексно 
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использовать минерал целестина. Для этой цели 

больше подходит химическое обогащение целести-

новой руды [3]. Потому что SrSO4 не растворяется 

в кислотах, а доломит растворяется в них при соот-

ветствующих условиях. Исходя из этого, в данной 

работе изучено растворение доломита первичного 

целестинового рудника в растворах различных кон-

центраций кислот HCl, H2SO4 и HNO3. В этих кис-

лотах происходит диссоциация доломита следую-

щим образом: 

CaCO3MgCO3+4HCl=CaCl2+MgCl2+2CO2+2H2O (1) 

 

CaCO3·MgCO3+2H2SO4 =  

CaSO4+MgSO4+2CO2+2H2O  (2) 

 

CaCO3·MgCO3+4HNO3 =  

Ca (NO3)2+Mg (NO3)2+2CO2+2H2O  (3) 

 

Результаты обогащения руд разной крупности, 

содержащих 80 % SrSO4 и 20 % доломита, раство-

рами соляной и серной кислот различной концен-

трации представлены в таблице 1 (а, б). Согласно 

данным, с увеличением концентрации кислоты в 

растворах НСl от 0, 25% до 1, 0% количество SrSO4 

в концентрате увеличивается и уже через 30-40 ми-

нут превышает 99%. Таким образом, можно раство-

рить доломит в целестиновой руде с помощью со-

ляной кислоты. Однако растворы CaCl2 и MgCl2, 

полученные по реакции (1), не представляют боль-

шого практического интереса. Поэтому возмож-

ность обогащения целестинового рудника соляной 

кислотой осложняется образованием дополнитель-

ных отходов. При обогащении целестиновой руды 

растворами серной кислоты степень ее обогащения 

снижается с увеличением крупности руды и кон-

центрации кислоты от 1% до 10%. Это связано с 

тем, что использование более высокой концентра-

ции раствора H2SO4 (2) связано с риском образова-

ния труднорастворимого в реакции (2) CaSO4. Это 

загрязняет коммерческий продукт SrSO4. Поэтому 

этот метод имеет мало практического применения, 

а получаемые растворы CaSO4 и MgSO4 не пользу-

ются большим спросом. Растворимость доломита в 

азотной кислоте мы изучали при их стехиометриче-

ском соотношении 1,0:1,3. Сначала была исследо-

вана зависимость растворимости от времени в 10% 

растворе HNO3. Полученные результаты представ-

лены в таблице 1 (а). 

Таблица 1(а) 

Доломит в 10% кислоте HNO3 в зависимости от времени результаты растворимости 

№ 
Размер доломита 

мм 

Стехиометрическое  

Соотношение HNO3: доломит 

Продолжительность 

растворимости мин. 
Растворимость  

доломита % 

1 - 0,25 1,1 : 1 10 95,5 

2 - 0,25 1,1 : 1 20 95,9 

3 - 0,25 1,1 : 1 30 96,8 

4 - 0,25 1,1 : 1 40 98,8 

5 - 0,25 1,1: l 1 50 98,9 

6 - 0,25 1,1 : 1 60 98,9 

 

Как видно из этих данных, растворимость до-

ломита в азотной кислоте высокая и завершается за 

40-50 минут. Далее мы исследовали растворимость 

доломита в более высоких концентрациях азотной 

кислоты, чтобы определить уровень влияния и па-

раметры растворимости соотношения жид-

кость:твердое (Ж:Т) суспензии и стехиометриче-

ского соотношения кислоты к доломиту. Получен-

ные результаты представлены в таблице 1 (б). 

Таблица 1(б) 

Растворимость Доломита в растворах с различной концентрацией кислоты HNO3 

(mдоломит = 1,0 г) 

HNO3, % 

Стехиометрическое 

соотношение 

HNO3: доломит 

Объем добавляемой  

кислоты HNO3, мл 

Соотношение 

Ж:Т 

Растворимость  

доломита % 

10 

1,0:1 13,02 13,02:1 87,85 

1,1:1 14,3 14,3:1 99,03 

1,2:1 15,6 15,6:1 99,45 

1,3:1 .17,0 17,0:1 99,5 

20 

1,0:1 6,14 6,14:1 98,90 

1,1:1 6,7 6,7:1 98,95 

1,2:1 7,4 7,4:1 99,07 

1,3:1 8,0 8,0:1 99,28 

30 

1,0:1 . 3,88 3,88:1 98,10 

1,1:1 4,3 4,3:1 99,87 

1,2:1 4,6 4,6:1 99,30 

1,3:1 5,0 5,0:1 99,90 

40 

1,0:1 2,74 2,74:1 98,89 

1,1:1 3,0 3,0:1 99,57 

1,2:1 3,3 3,3:1 99,50 

1,3:1 3,6 3,6:1 99,8 
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Продолжительность растворения 10 минут, 

размер доломита 0,25 мм. Данные показывают, что 

уменьшение соотношения Ж:Т в системе с 10 % 

HNO3 до 40 % HNO3 не влияет на растворимость. 

Удобно растворять доломит в высококонцентриро-

ванных растворах HNO3 для получения так называ-

емых более высоких концентраций ионов Mg2+ и 

Ca2+. Это позволяет экономить объем раствора 

азотной кислоты и воды, необходимых для его при-

готовления.  

Поэтому доломит из целестиновых руд удоб-

нее растворять азотной кислотой. Магний можно 

удалить из полученных растворов нитратов Ca и 

Mg, добавив Ca(OH)2 в форме Mg(OH)2. Затем из 

него можно извлечь MgO путем нагревания [4]. 

Остаточный раствор Ca(NO3)2 можно использовать 

в качестве жидкого азотного удобрения. SrSO4 - це-

лестин, очищенный от доломита, может быть пре-

вращен химическим путем, например, содовым ме-

тодом, для получения необходимых соединений 

стронция. Таким образом, первичный целестин и 

смешанный с ним доломит полностью перерабаты-

ваются и получаются товарные соединения строн-

ция, магния и кальция. Это обеспечивает комплекс-

ное и безотходное использование сырья. 

Вывод. Способы обогащения целестиновых 

минералов Арикского рудника Койтендагского 

района Туркменистана, в частности, результаты, 

полученные экспериментальным способом обога-

щения 10%-ным раствором азотной кислоты, поз-

воляют обеспечить использование полного набора 

полезных ископаемых без выброса доломита, со-

держащегося в целестиновой руде. 
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Анотація. 

У статті було досліджено теоретичні аспекти моделювання і прогнозування виробництва зерна в 

Україні, було визначено пріоритетні фактори впливу, що забезпечуть діяльність аграрних підприємств, 

проведено аналіз існуючих моделей розвитку зернової галузі. 

Abstract. 

The article investigated the theoretical aspects of modeling and forecasting of grain production in Ukraine, 

determined the priority influencing factors that will ensure the activity of agrarian enterprises, and analyzed the 

existing models of the development of the grain industry. 
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Розвиток сільського господарства України у 

сучасних реаліях є стратегічним напрямком еконо-

міки і забезпечує продовольчу безпеку країни, фор-

мує значні валютні надходження до її бюджету. 

 Суспiльнe життя нeмoжливe бeз пeрeдбaчeння 

мaйбутньoгo, бeз прoгнoзувaння пeрспeктив рoзви-

тку. Eкoнoмiчнi прoгнoзи нeoбхiднi для визнaчeння 

шляхiв рoзвитку суспiльствa й раціонального вико-

ристання eкoнoмiчних рeсурсiв, щo зaбeзпeчують 

йoгo дoсягнeння, для виявлeння нaйiмoвiрніших i 

eкoнoмiчнo eфeктивних вaрiaнтiв дoвгoтермінoвих, 

сeрeдньoтермінoвих i пoтoчних плaнiв, oбґрун-

тувaння oснoвних нaпрямкiв eкoнoмiчнoї й 

тeхнiчнoї пoлiтики, пeрeдбaчeння нaслiдкiв 

прийнятих рiшeнь i здiйснювaних у дaний мoмeнт 

зaхoдiв. В умoвaх нaукoвo-тeхнiчнoгo прoгрeсу й 

удoскoнaлeння eкoнoмiчнoї систeми дeржaви, 

прoгнoзувaння стaє oдним з вирiшaльних нaукoвих 

фaктoрiв фoрмувaння стрaтeгiї й тaктики су-

спiльнoгo рoзвитку. Тому, сучaснi реалії вимaгaють 

рoзширeння використання прoгнoзувaння, 

пoдaльшoгo удoскoнaлeння мeтoдoлoгiї й мeтoдики 

рoзрoблення прoгнoзiв. Чим вищий рiвeнь 

прoгнoзувaння прoцeсiв суспiльнoгo рoзвитку, тим 

eфeктивнiшим є плaнувaння й кeрувaння цими 

прoцeсaми в суспiльствi. 

Побудова адекватної економіко-математичної 

моделі виробництва зерна на основі реального спів-

відношення витрат ресурсів та результатів діяльно-

сті аграрних підприємств передбачає розв’язок за-

дач: 

а) специфікація моделі, тобто виділення істот-

них факторів і визначення виду функції; 

б) параметризація моделі, тобто розрахунок 

кількісних значень параметрів на основі системати-

зованих статистичних даних за допомогою ре-

гресійного й кореляційного аналізу. 

У цьому контексті проведення попереднього 

аналізу даних є важливим не тільки тому, що він дає 

можливість отримати змістовні висновки ще до 

оцінки параметрів економіко-иатематичної моделі, 

але й тим, що дозволяє виділити періоди, які харак-

теризуються різною поведінкою вихідних даних, 

ідентифікувати поворотні точки (межі переходу), 

тобто виявити хронологію процесу, що неможливо 

зробити на етапі ідентифікації параметрів. 

Специфікація моделі для побудови прогнозу 

має задовольняти деякі логічні, економічні й мате-

матичні вимоги: 

 усі величини, що входять до моделі, мають 

бути вимірюваними;  

виробництво продукції без витрат ресурсів є 

неможливим; 

 усі включені у модель ресурси є необ-

хідними, за відсутності хоча б одного з них резуль-

тат дорівнює нулю; 

 до моделі мають бути включені всі істотно 

значущі для даного процесу виробництва фактори 

(умова є неоднозначною); 

 усі величини повинні мати чіткий еко-

номічний зміст; 

 модель має спиратися на відповідну стати-

стичну базу. 
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Зміст попереднього аналізу даних полягає в 

тому, щоб, по-перше, провести періодизацію (ви-

явити хронологію), що є головним завданням, по-

друге, отримати інформацію про можливість за-

стосування конкретних специфікацій моделі на ос-

нові лише загальних припущень про її властивості, 

по-третє, обґрунтувати включення у розгляд 

відібраних факторів. 

 Головним напрямком розвитку виробництва 

зерна є внесення оптимальної кількості мінераль-

них та органічних, добрив, збільшення посівів ви-

соковрожайних сортів і гібридів, запровадження 

комплексної механізації, інтенсивних та інду-

стріальних технологій, використання прогресивних 

форм організації і оплати праці з урахуванням ре-

зультату діяльності. 

Важливою й актуальною проблемою 

функціонування аграрних підприємств є підви-

щення економічної ефективності господарської 

діяльності.  

Узагальнювальним показником ефективності 

діяльності аграрного підприємства є рівень рента-

бельності. Його розраховують як відсоткове відно-

шення прибутку до повної собівартості продукції. 

Питанням аналізу та моделювання фор-

мування рентабельності зерновиробництва присвя-

чені роботи В. В. Вітлінського [1], П. М. Грицюка 

[2,3]. Такі дослідження необхідно розвивати, 

оскільки спостерігаються постійні зміни кліматич-

них умов на території України, відбуваються зміни 

відносин власності у сільському господарстві та 

вплив сучасних світових технологій виробництва 

зерна. Ця інформація формує відповідну стати-

стичну базу для побудови прогностичних моделей. 

Певні дослідження прогнозування обсягів ви-

робництва та економічної ефективності вироб-

ництва кукурудзи в Україні були проведені на ос-

нові статистичного аналізу за категоріями товаро-

виробників у розрізі зони розміщення та за рівнями 

забезпеченості ресурсами. Автори проводять моде-

лювання ринку зерна кукурудзи економіко-матема-

тичними методами шляхом побудови ліній попиту 

та кривих пропозиції. Пропонується збільшити 

посівні площі під кукурудзою за рахунок менш 

прибуткових культур, а для підвищення врожай-

ності застосовувати пріоритетні гібриди кукурудзи 

для різних зон вирощування за групою стиглості. 

Один з варіантів математичного підходу до мо-

делювання часового ряду врожайності описано в 

роботі [4]. Автором розроблено поліноміальну мо-

дель четвертого порядку, яка описує рівень урожай-

ності зернових та зернобобових культур в Україні 

та передбачає збільшення урожайності цих культур 

на перспективу. Основні напрями підвищення адап-

тованості виробництва зернових культур в су-

часних умовах автор бачить у: розміщенні посівів 

сільськогосподарських культур в сприятливих 

ґрунтово-кліматичних умовах, створенні адаптова-

них сортів і гібридів до природних умов України, 

переведенні зернової галузі на постіндустріальні 

моделі розвитку, забезпеченні сировинної бази для 

розвитку біоенергетики, створенні кормової бази 

для тваринництва, розвитку органічного вироб-

ництва, структуризації зернового ринку.  

Вченими були виконані дослідження впливу 

зниження собівартості продукції та зростання уро-

жайності на економічну ефективність зернової га-

лузі. Крім того, пропонується групування ор-

ганізаційно-економічних чинників ефективного ро-

звитку зернового господарства. Серед зовнішніх 

чинників автор виділяє інфляційні процеси, 

вартість виробничих ресурсів, інвестиційну при-

вабливість галузі, рівень розвитку інфраструктури 

АПК тощо. На думку автора, до внутрішніх чин-

ників можна віднести стан організації виробництва 

і праці; розміщення, спеціалізацію та концентра-

цію; рівень кадрового забезпечення; досконалість 

системи управління тощо. 

Деякі спроби застосування методів економіко-

математичного моделювання зміни обсягу при-

бутку розглянуто в [5]. Розроблено кореляційно-ре-

гресійну модель залежності рівня прибутку на 1 га 

пшениці від факторів виробництва, а саме: уро-

жайність пшениці, ц/га; витрати на насіння на 1 га 

посіву пшениці, грн; витрати на добрива на 1 га 

посіву, грн; ціна реалізації 1 ц пшениці, грн. Недо-

статня кількість спостережень (9 років) не дає 

змоги побудувати якісну та адекватну кореляційно-

регресійну модель із 4 факторами.  

У роботі [3] автори відзначають, що тренд зер-

новиробництва в Україні є неоднорідним і має 

складний характер. Доведено адекватність побудо-

ваної полілінійної моделі тренду та виконано про-

гнозування урожайності на подальші часові 

періоди. 

Для підвищення конкурентоспроможності ви-

робництва у галузі рослинництва необхідно адек-

ватно прогнозувати ціни на продукцію, що виро-

щується. Це стає можливим завдяки використанню 

економіко-математичних моделей у вигляді 

нейронних мереж, оскільки вони дають результати 

кращі, ніж лінійні економетричні моделі.  

Більш детально цей аспект моделювання 

висвітлено в монографії П. М. Грицюка [2]. Зо-

крема, автором розроблено прогнозну модель 

оцінювання рентабельності зерновиробництва в 

Україні, яка враховує залежність рентабельності 

від валового збору зернових за два поточних роки 

та обсягу експортних поставок; модель оцінювання 

рентабельності зерновиробництва в окремому 

регіоні України, але через недостатню кількість 

статистичних даних модель є неадекватною.  

Інший підхід до моделювання виробництва 

зерна полягає у використанні нечіткої логіки. Пере-

вагою цього підходу є можливість моделювання 

нелінійних залежностей, нечітке моделювання є 

особливо ефективним, коли в описанні еко-

номічних процесів присутня невизначеність, яка 

ускладнює застосування точних кількісних методів 

та підходів.  

Використання цих моделей є підґрунтям для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

зростання ефективності та зниження ступеня ри-

зику системи зерновиробництва України. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

The article deals with theoretical aspects of determining the level of risk of a landslide zone in the North 
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Нынешняя тенденция глобализации проблемы 

развития человечества особенно четко проявляется 

в сфере охраны природной среды. [4]. Структурная 

перестройка землепользования региона охватывает 

широкий комплекс мероприятий, начиная от соот-

ветствующей организации территории для различ-

ных хозяйственных целей, включая ее защиту от 

разного рода природных и антропогенных разру-

шительных процессов и завершая выбором наибо-

лее эффективных масштабов, пропорций и приори-

тетов распределения территориально-земельных 

ресурсов по формам собственности. [7]. В этом ра-

курсе особую значимость обретает оползневая ак-

тивность территорий. Особо хочется отметить Се-

верный Кавказ, который наполнен оползневыми зо-

нами. Явно выраженный оползневой характер 

можно отметить на Черноморском побережье Кав-

каза, в горных и предгорных территориях Красно-

дарского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. 

Помимо этого, угроза от оползней представляет 

территориям Ставропольского края и республики 

Чеченская республика. Больше пораженные терри-

тории оползневыми процессами находятся в пред-

горьях Дагестана и Черноморского побережья Кав-

каза. На Северном Кавказе подвержены оползне-

вым процессам такие большие города как 



64 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #33(156), 2022 

Новороссийск, Краснодар, Сочи, Майкоп, Арма-

вир, Ставрополь, Черкесск, Кисловодск, Нальчик 

Владикавказ, Грозный, Махачкала. 

Влияние природных условий на простран-

ственную организацию хозяйства и общества мо-

жет быть самым разным: от крайне негативного, то 

есть запрещающего или тормозящего, до ярко вы-

раженного позитивного вклада в развитие той или 

иной формы хозяйственной деятельности.[3] На 

Северном Кавказе оползневая активность обуслов-

лена не только природными факторами, но и техно-

генными природными воздействиями. С 2005 по 

2015 год на Северном Кавказе подтверждено более 

5700 оползней. Наибольшее их количество отме-

чено на территории Ставропольского края (2590) и 

Чеченской Республики (1290). Больше всего ополз-

невый процесс был выявлен в Карачаево-Черкес-

ской Республике (308). Два пика оползневой актив-

ности на территории Северного Кавказа зафиксиро-

ваны в 2005-2006 и 2016-2017 годах, а 

минимальные значения в 2009 и 2019 годах. Име-

ются большие различия между пиками по годам в 

разных регионах Северного Кавказа. Например, 

наиболее активная оползневая деятельность была 

зафиксирована в Республике Дагестан в 2005 и 

2015 годах, в Ингушетии в 2006 и 2016-2017 годах, 

в Кабардино-Балкарии в 2014 году и в Карачае в 

2018 году. Северная Осетия - Республика Алания - 

2014-2015 гг., Чечня - 2016-2017 гг., Ставрополь-

ский край - 2005-2006 гг. Чрезвычайные ситуации, 

связанные с оползневыми процессами, происхо-

дили в последние годы: (табл. 1) 

Очень редко жертвами оползневых процессов 

становятся люди, так как редко кто живет под скло-

нами. Но есть селения, которые находятся в опас-

ной близости от места образования оползней и из-

редка движущиеся массы горных пород , разру-

шают такие селения. Как правило, грунт двигается 

медлительно так что обитателям получается спа-

стись за исключением единиц. Если число от ополз-

ней не очень огромно, то ущерб от движения грунта 

грандиозный. Оползни являются первопричиной 

уничтожения зданий, дорог, различных зданий. Так 

же они наносят грандиозный вред сельскому хозяй-

ству. В период 2000- 2006 гг. на территории Север-

ного Кавказа были подмечены 19 проявлений 

оползневой деятельности, которые нанесли матери-

альный ущерб. 

Таблица 1 

Статистика ЧС связанных с оползнями. 

Субъект Статистика ЧС (в%) 

Карачаево-Черкесская республика 26 

Республик Дагестан 20.5 

Краснодарский край 17.8 

Ставропольский край 11 

Республика Адыгея 11 

Республика Ингушетия 5.5 

Чеченская республика 4.1 

Кабардино-Балкарская республика 2.7 

 

Важными аспектами данного исследования яв-

ляются выбор методов анализа. Помимо оценки 

угрозы природных процессов, которые дают каче-

ственную характеристику, в последнее время ис-

пользуется оценка риска, которая дает количе-

ственный отзыв угрозы. Под риском понимается ве-

роятность неугодных последствий для населения и 

хозяйственных объектов разного назначения, вклю-

чая населенные пункты, транспортные коммуника-

ции, линейные сооружения и т.п. Среди всего мно-

жества показателей оценок риска нами в качестве 

показателя оценки риска оползней используется 

возможный вред в год от воздействия оползней в 

пределах муниципальных образований (админи-

стративных районов). В реальное время отсут-

ствуют статистические экономические показатели 

на уровне муниципальных образований, которые 

можно было бы применять при оценке риска. Су-

ществуют лишь статистические данные о валовом 

территориальном продукте на уровне краев, обла-

стей и республик.  

Местное самоуправление – это уровень госу-

дарственного управления, отражающий среднеста-

тистические основные пространственно-времен-

ные циклы жизни человека как по своим полномо-

чиям, так и по контролируемой территории. Это 

позволяет использовать уровень муниципалитета 

как единицу учета для определения уровня соци-

ально-экономического развития административной 

единицы и соотнесения его с естественными и про-

изводными рисками для целей моделирования. В 

рамках этой парадигмы мы предполагаем, что воз-

действия локальных опасностей типа оползневых 

процессов на локальную народно-хозяйственную 

систему (ТПХС) на муниципальном уровне носят 

локальный (средний уровень) характер. Интегриро-

ванная система сообщества реагирует на эти собы-

тия как единое целое, независимо от того, какие 

элементы или связи затронуты нежелательными и 

опасными природными явлениями. Иными сло-

вами, перекрытие части трасс из-за оползней, либо 

разрушение мостовых сооружений, линий электро-

передач и т. д. может повлиять на функционирова-

ние всего МО ТПХС. Вместо непосредственного 

описания каждого объекта можно дать оценку си-

стемные результаты локальных явлений и процес-

сов. Суть методического подхода заключается в 

проведении итерационной процедуры обретения 

суммарной стоимости хозяйственной деятельности 

в пределах административного района (либо услов-

ного валового муниципального продукта) в стои-

мостном выражении. По этой причине, — объем 

индустриального и сельскохозяйственного произ-
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водства суммируется с производством и разделе-

нием электроэнергии, газа и воды в стоимостном 

выражении. Это разрешает получать настоящие вы-

ходные значения с помощью прямых счетов. Сек-

тор экономики (производство товаров) - для сферы 

служб вначале рассчитывается среднедушевой уро-

вень по субъектам федерации (объем служб исходя 

из стоимости субъекта РФ, деленный на количество 

населения субъекта), а после этого умножается на 

полученный показатель количества населения края, 

с целью обретения значения нормативного объема 

оказываемых служб в стоимостном выражении. 

Объединение (сложение) стоимости производства 

товаров (полученной прямым исчислением) и стои-

мости служб (полученной с помощью норматив-

ного подхода) в стоимостном выражении с выхо-

дом на цену условного валового муниципального 

продукта. В реальное время нет оценок оползней в 

классическом понимании. За основу методологии 

приняты формулы оценки индивидуального селе-

вого риска.[1] 

 
 

В формуле взамен показателя численности 

населения применялось значение условной стоимо-

сти валового муниципального продукта. Взамен по-

казателя летальности применялся показатель уни-

чтожения. То есть какой процент уничтожения объ-

екта происходит при воздействии оползня. Таким 

образом, окончательная формула для расчета уни-

версального экономического риска от оползней: 

(Рис.1) 

Рис.1 Формула для расчета экономического 

риска от оползней 

Расчеты рисков и составление карт рисков 

оползней поддерживались программой ArcInfo 

GIS. 

Для определения оползневой опасности в ад-

министративных районах Северного Кавказа необ-

ходимо получение многих показателей оползневой 

активности, в том числе регионального воздей-

ствия, частоты и продолжительности допустимого 

периода формирования оползней за год. Эти свой-

ства должны быть зафиксированы и агрегированы 

на районном уровне. В то же время необходимо раз-

работать конкретные механизмы управления для 

каждого типа региона. [2]. 

Источниками для определения необходимых 

параметров служили различные литературные ис-

точники, Атлас природных и техногенных опасно-

стей и рисков чрезвычайных ситуаций в Южном 

федеральном округе . 

Отсутствие оценок риска оползней для терри-

торий Республики Ингушетия и Чеченской респуб-

лики объясняется отсутствием экономических по-

казателей по административным районам этих рес-

публик. 

Используя приведенную выше формулу для 

создания схемы экономического риска оползня Се-

верного Кавказа., можно рассчитать величину эко-

номического риска для каждого Северо-Кавказ-

ского административного округа, за исключением 

Чечни и Ингушетии. В РД он составляет-20 

млн.руб., в Ставропольском крае -1,7млн.руб., 

КЧР-1,5 млн.руб.,в Краснодарском крае-1млн.руб. 

В других регионах Северного Кавказа экономиче-

ский риск оползней значительно ниже. 

В завершении можно отметить, еще об одной 

особенности распределения экономического риска 

оползней на Северном Кавказе - его наибольшие 

значения характерны для низкогорья и среднего-

рья, где наиболее выражена оползневая активность 

и сосредоточены важные объекты инфраструктуры. 

Также хочется отметить, важнейшими задачами со-

временной экологии является отслеживание антро-

погенных изменений окружающей среды под влия-

нием хозяйственной деятельности человека.[5] 
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA: PROBLEMS AND 

PROSPECTS. 

 

Аннотация. 

Туризм является основательным фундаментом экономики многих образованных и развивающих гос-

ударств мира. В нынешнее время он преобразовался в промышленность международного масштаба, и 

представляется по праву одним из крупнейших, прибыльных и преимущественно активно развивающихся 

областей экономик, и вдобавок воздействует на социальную, развитую и природно-охранную сферу В 

статье рассмотрено проявление специфики туристического состояния в Ингушетии, выявлены основные 

проблемы и перспективы развития этоно-туризма, а также проведен краткий анализ туристического 

потока за 2022 год.  

Abstract. 

Tourism is a solid foundation for the economy of many educated and developing countries of the world. At 

the present time, it has been transformed into an industry of international scale, and rightfully seems to be one of 

the largest, profitable and predominantly actively developing areas of the economy, and in addition affects the 

social, developed and environmental protection spheres. problems and prospects for the development of ethno-

tourism, as well as a brief analysis of the tourist flow for 2022. 

 

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы, состояние туристической отрасли, путеше-

ственники, количество туристов,природные ландшафты. 

Keywords: tourism, recreational resources, the state of the tourism industry, travelers, the number of tourists, 

natural landscapes. 
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В современных условиях высшей целью регу-

лирования регионального развития является при-

ближение благосостояния населения региона к 

стандартам развитых стран.[1] 

В последнее время все актуальнее становится 

тема развития туризма ,как активного компонента 

социально-экономического развития страны. Осо-

бое внимание развитию туризма уделяется в регио-

нах Северного Кавказа, как уникальных источни-

ков богатого культурного наследия. Одним из та-

ких регионов является Республика Ингушетия. 

Ингушетия самая молодая республика в со-

ставе Российской Федерации, образованная 4 июня 

1992 года, расположена на северных склонах пред-

горья Большого Кавказского хребта, в центральной 

его части.[2] 

Республика Ингушетия – это перспективный 

регион для выгодных инвестиций в туристическую 

индустрию. Образовалось новое законодательство, 

которое обеспечивает права инвесторов, им предо-

ставление налоговых льгот, гарантий руководства 

республики и других форм государственной под-

держи. Пропускной карточкой Республики Ингу-

шетия являются древние башни, которые преиму-

щественно локализованы в горной зоне Ингушетии.  

С целью охраны этих комплексов был создан 

Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и 

природный музей заповедник, расположенный на 

площади более 65 тыс. га. Башни являются уни-

кальными объектами культурного наследия и брен-

дом Ингушетии. Горная Ингушетия один из самых 

живописных уголков Северного Кавказа: сочетания 

горных хребтов, ступенями поднимающихся до вы-

соты более 4,5 тыс. м над уровнем моря, глубокие 

ущелья, межгорные аридные котловины, дубового, 

грабовые, сосновые леса, альпийские луга, снега и 

ледники.  

 Сегодня, не нарушая имеющиеся ландшафты 

и соблюдая нормы нагрузок на рекреационные ре-

сурсы, горная Ингушетия- площадью 28 640 гекта-

ров в состоянии принять одновременно до 30 

тыс.туристов,  

В целях развития в регионе внутреннего ту-

ризма были разработаны туристско-экскурсионные 

маршруты на территории Ингушетии с посещением 

Магаса, Назрани, Малгобека, Карабулака, Сунжы, 

и Таргимской котловины. Однако нынешнее состо-

яние туризма в Ингушетии можно охарактеризо-

вать, как не сформированное. Проводимые иссле-

дования использования рекреационных возможно-

стей, показывают очень низкие количественные и 

качественные показатели. В 2022 г в Северо-Кав-

казском Федеральном округе в который входит 7 

субъектов федерации с площадью 170 439 км²,Рос-

статом была проведена оценка туристического по-

тока, которые показали в каких именно регионах 

больше всего посещали иностранные граждане. 

 
Рис.1Оценка туристического потока за 2022. г. 

 

На рис.1 показано, что лидирующим регионом 

по числу посещении иностранных граждан явля-

ется Ставропольский край (56%), Карачаево-Чер-

кесская Республика (10%), Республика Дагестан 

(10%), Кабардино-Балкарская Республика (9%), 

Республика Северная Осетия (8%), Чеченская Рес-

публика (5%), Республика Ингушетия (2%).  

На наш взгляд, к препятствующим развитию 

туризма в регионе факторам в можно отнести: 

 Освещение некоторыми СМИ Ингушетии - 

как региона как неблагоприятного в плане безопас-

ности пребывания; 

 Отсутствие хорошо развитой туристиче-

ской инфраструктуры в следствии сильного физи-

ческого и морального износа основных фондов,ни-

зкий уровень обеспеченности гостиничными ком-

плексами с современными уровнями комфорта 

туристического направления ; 

 Отсутствие профессионально подготов-

ленных кадров для туристического сектора и соо-

тветственно низкий уровень обслуживания во всех 

секторах данной отрасли. 
На самом деле в регионе фактически все нужно 

начинать с самого начала, поэтому необходимо 
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сразу же развивать рекреационное хозяйство, ори-
ентироваться на общероссийский и даже на миро-
вой уровень. 

Перспективные виды туризма в конкретном 
регионе необходимо определять на основе геогра-
фических возможностей территории, а также пред-
почтений целевых стран-поставщиков въездного 
туристического потока. В целях эффективного раз-
вития данной отрасли и роста потока туристов, осо-
бенно иностранных ,необходимо провести полный 
мониторинг показателей использования рекреаци-
онных ресурсов, развития тенденций и факторов 
развития туристического сектора в регионе. Особое 
внимание следует уделить анализу имеющихся и 
поиску новых туристических маршрутов.Все это 
позволит выработать целеориентированную стра-
тегию развития всего туристского комплекса рес-
публики. Большое значение при выработке страте-
гии развития туризма в регионе нужно уделить и 
сохранению природно-ресурсного потенциала.К 
сожалению, в настоящее время отсутствует едино-
образие законодательного регулирования платежей 
за негативное воздействие на окружающую 
среду.[3] 
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Льонарство – специфічна галузь рослин-

ництва, в якій процес виробництва можна 
розділити на два виробничі цикли - вирощування та 
збір продукції льонарства та переробка льоносиро-
вини. Аналітична оцінка результатів діяльності 
льоновиробництва здійснюється з врахуванням 
якості льонопродукції по всьому технологічному 
ланцюгу. 

Якість – сукупність функціональних, техніч-
них, економічних, експлуатаційних, соціальних та 
інших властивостей продукції, що характеризують 
її корисність, один із головних показників ефектив-
ності виробництва, техніко - технологічного, інно-
ваційного, соціального та економічного розвитку. В 
1994 р. Міжнародною організацією зі стандартиза-
ції було сформульовано визначення якості продук-
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ції як сукупності властивостей і характеристик про-
дукту, що надають йому здатність задовольняти 
обумовлені та передбачувані потреби [2]. 

Особливістю продукції льонарства є те, що як-
ість кінцевої продукції залежить від якості продук-
ції на кожній стадії технологічного процесу: льоно-
солома - льонотреста - лляне волокно - лляна пряжа. 
Від номера отриманої льонотрести безпосередньо 
залежить відсоток виходу довгого та короткого во-
локна, якість волокна та ціна його реалізації. Якість 
продукції льонарства впливає на її конкурентоспро-
можність, розширення сфери використання та асо-
ртименту товарів народного споживання, форму-
ванні ціни реалізації, результативні показники дія-
льності льоносіючих і льонопереробних 
підприємств [1]. 

Якість продукції, як економічна категорія, ви-
ходить з теорії товарного виробництва та її катего-
рій – товар, споживча вартість, вартість. Якість про-
дукції відображає її споживчу вартість, що обумов-
лена фізичними, хімічними та іншими 
властивостями, придбаними нею внаслідок діяль-
ності людини. Одна й та сама споживча вартість 
може характеризуватися різною якістю. Корис-
ність, здатність товару задовольняти певну потребу 
знаходиться у прямій залежності від його природ-
них властивостей. Споживча здатність - це форма 
вираження корисності, а якість продукції - це міра 
корисності споживчої вартості. Якість льонопроду-
кції розкривається у процесі її споживання, при за-
доволенні конкретної потреби. Слід врахувати, що 
однорідна продукція з одним й тим самим набором 
властивостей може споживатися по різному в різ-
них умовах, то існує різна оцінка її споживання. 

Одним із основних методичних питань ефек-
тивного функціонування льонарства є системний 
підхід до визначення якісних показників льонопро-
дукції на окремих стадіях технологічного процесу. 

Методологічний інструментарій та показники 
оцінки якості льонопродукції наведено у вітчизня-
них стандартах ДСТУ 4015-2001 «Льон тіпаний. 
Технічні умови», ДСТУ 4149-2003 «Трести лляні. 
Технічні умови» та ДСТУ 4511: 2006 «Льон-довгу-
нець. Терміни та визначення», ДСТУ 5015:2008 
«Волокно лляне коротке. Технічні умови».  

Проблеми якості льонопродукції та ефектив-
ності льоновиробництва взаємопов’язані та взаємо-
зумовлені. Використання економіко-математичних 
методів і моделей дає можливість визначити 
зв’язок між чинниками та результатами льоновиро-
бництва, що сприяє здійсненню комплексної оці-
нки ефективності виробництва льонопродукції. 

Для прогнозування якісних показників льоно-
продукції використовуються методи математичної 
екстраполяції та різного роду їх модифікації. Вибір 
типу функції полягає в теоретичному аналізі сутно-
сті цих показників, характері їх динаміки. 

Крім того, прогнозування якісних показників 
продукції льонарства можна здійснити і за 
допомогою середніх характеристик динамічного 
ряду – середнього абсолютного приросту та 
середнього коефіцієнта зростання: 

.0. прогпрог tАуy    (1) 

де А - середній абсолютний приріст; 
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 де К - середній коефіцієнт зростання. 
Прикладний аспект використання трендової 

моделі для прогнозування може бути реалізований 
після перевірки побудованої моделі на 
адекватність. З цією метою обчислюють коефіцієнт 
детермінації: 
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Якщо фактичне значення коефіцієнта детермі-
нації перевищує теоретичне значення при заданому 
рівня ймовірності, це означатиме, що побудована 
трендова модель адекватна. 

Точкова оцінка прогнозу якісних показників 
льонопродукції визначається за умови, що виявлена 
тенденція збережеться і надалі за межами динаміч-
ного ряду. Побудова інтервальної оцінки прогнозу 
якісних показників продукції льонарства передба-
чає визначення довірчих меж із встановленим рів-
нем ймовірності.  

Стандартну похибку прогнозу обчислюють за 
формулою: 
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де ν – інтервал прогнозу; 
σε – залишкове середнє квадратичне відхи-

лення, яке обчислюють за формулою: 
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Для визначення довірчих меж прогнозованого 
значення досліджуваного показника використо-
вується інтервальна нерівність: 

  tYYtY tпрt     (6) 

Таким чином, інструментарно-методичне за-
безпечення прогнозування якісних показників про-
дукції льонарства є дієвим елементом системи 
управляння ефективністю льоновиробництва, дає 
можливість здійснити комплексну оцінку ефектив-
ності льновиробництва, виявити та оцінити ступінь 
залежності якісних показників льонопродукції від 
виробничих чинників, здійснити науково обґрунто-
вані прогнози, розробку стратегії розвитку льонар-
ської галузі. 
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Нaиболее чaсто встречaющееся явление в 

грaждaнском обороте — обязaтельство.  

В соответствии с нaучной дефиницией, ко-

торaя употребляется в нaстоящее время достаточно 

широко, обязaтельственное прaво – это совокуп-

ность нормaтивов грaжданско-прaвового хaрaк-

терa, которые регулируют общественные отноше-

ния, связaнные с оборотом блaг мaтериальной при-

роды, облaдающих свойствaми товaрной 

продукции, от одного лицa к другому в определен-

ной форме. Это может быть передaчa имуществен-

ных комплексов, продaжa бизнесa, реaлизация 

рaбот, окaзaние тех или иных услуг. Стaтья 307, 

действующего на территории Российской Федера-

ции, Грaждaнского кодекса закрепляет положение 

о том, что обязaтельство – это обязaнность долж-

никa и прaво требования кредиторa, которые корре-

спондируют друг другу[1]. Из п. 1 ст. 307 ГК РФ 

следует, что обязaтельство выступает как прaвоот-

ношение, возникающее между 2 субъектами права, 

в качестве которых выступают: 

 должник — лицо, на которое возлагается 

обязанность выполнить определенные деяния т.е 

действие или бездействие; 

 кредитор — лицо, которое имеет право тре-

бовать от должникa должного исполнения своих 

обязательств.  

В свою очередь должник обязуется, перед дру-

гим субъектом данных правоотношений, осуще-

ствить какое-либо действие во блaго кредиторa:  

1. Перечислить или передaть денежные сред-

ствa. 

2. Реaлизовaть рaботу по соответствующей 

договоренности.  

3. Предостaвить кредитору необходимую 

услугу.  

Бывает, и тaк, что должник напротив обязaн не 

реaлизовывaть те или иные действия, то есть дол-

жен бездействовaть.  

Тaким обрaзом, составными частями обя-

зaтельствa выступает должник, кредитор, а также 

имеющаяся между ними связь «право — обязaн-

ность». Несмотря нa это, в прaктике имеет место 

быть и одностороннее обязaтельство, но кaк пра-

вило, в чистом виде односторонняя обязaтельствен-

нaя связь возникает гораздо реже. Данное явление 

представляет собой правоотношение в котором од-

новременно переплетено ряд встречных обя-

зaтельств одних и тех же субъектов, и это следует 

учитывать, выдвигая требования, основанные 

только на одном из обязательств[1].  

Стоит отметить, что возникновения обяза-

тельств, понятие, а также виды данных правоотно-

шений являются взаимосвязанными темами, по-

скольку разделение на определенные виды обяза-

тельств основывается, как правило, либо на 

элементе обязательств, либо на их основании. Это 

классификации: 

 по распределению прав и обязанностей; 

 основанию возникновения. 

 Так в ст. 307 ГК РФ интегрируются положе-

ния об обязательстве (п. 1) и его основании возник-

новения (п. 2)[1].Но в тоже время последнее 

обособлено от общего понятия обязательства, в 

названии статьи они упомянуты раздельно друг от 

друга. Основания возникновения обязательства в 

ГК РФ не раскрываются полно и всеобъемлюще 

только через определение. Понятие об основаниях, 

так же как и об обязательстве, представляется по 
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средствам перечисления всех возможных вариан-

тов их возникновения. Это может быть: 

 договор или любая другая сделка; 

 причинение вреда (деликт); 

 неосновательное обогащение и т. д.  

Также необходимо указать, что возможно воз-

никновение обязательств и в силу закона. К тако-

вым можно отнести: 

 обязательство по обеспеченью сохранно-

сти вещей, возникающее в силу закона; 

 обязательство по уплате страховых взно-

сов, которое возникает в силу закона и не изменя-

ется из-за отсутствия денежных средств (дохода) у 

страхователя. 

Как в теории так и на практике к числу основа-

ний относят юридические факты, с которыми закон 

связывает возникновение того или иного обязатель-

ства. В качестве таково может выступать, как один 

факт так и несколько (юридический состав). 

Тем не менее, фундаментом любого обязатель-

ства, возникающего в рамках ГК РФ, будет яв-

ляться закон, т. к. именно закон направлен на регу-

лирование и контроль поведения участников в рам-

ках гражданско-правовых отношений. 

 Опираясь на возможность судебной защиты и 

в последствии вытекающих из них прав, а так же 

исходя из опыта зарубежных стран, обязательства 

можно разделить: 

 На натуральные (неисковые, непринуди-

тельные). По ним кредитор не может рассчитывать 

на исковую форму защиты своих прав. К таким от-

носятся обязательства с истекшим сроком исковой 

давности, а также алеаторные (см. п. 1 ст. 1062 ГК 

РФ). 

 Исковые (принудительные). Обязатель-

ства, по которым допустимо предъявление иска 

(большинство обязательств).  

Следует указать на то, что в ГК РФ данные 

нормы не были внесены. Однако определение нату-

рального обязательства включено во многие зару-

бежные кодификации, так что в будущей перспек-

тиве, после должной проработки, возможно его вве-

дение и в ГК РФ.  

Что же касается видов обязательства, то они 

систематизируются по самым различным основа-

ниям. В ее основе лежит разделение всех обяза-

тельств на договорные и внедоговорные. 

Договорные обязательства складываются из 

нормальных экономических взаимоотношений, ко-

торые в свою очередь возникают из двусторонних 

или многосторонних договоров. Содержание дого-

ворных обязательств определяется согласованной 

волей сторон, основанной на диспозитивных нача-

лах[3]. 

Внедоговорные обязательства образуются из 

правонарушений- деликтов. То есть по своей сути 

это некая разновидность гражданско-правовой от-

ветственности. Внутреннее содержание внедого-

ворных обязательств определяется императивными 

нормами закона, которые в свою очередь направ-

лены на защиту интересов кредитора. 

Так же обязательства могут быть: 

- Простое обязательство: т.е односложное, ко-

гда фигурирует один кредитор и один должник. 

- Осложненное обязательство: со стороны как 

кредитора, так и должника одновременно может 

выступать ряд лиц (множественность лиц в обяза-

тельстве). 

Обязательства можно разделить на две основ-

ные категории: 

- регулятивные (договорные и иные обязатель-

ства, в основе которых лежит правомерная направ-

ленность); 

- охранительные (из причинения вреда, также 

из неосновательного обогащения, т.е представляю-

щие собой определенные разновидности граждан-

ско-правовой ответственности). 

Деление обязательств по основаниям возник-

новения производится на три группы: 

- обязательства из договоров и других сделок; 

- обязательства из деликтов; 

- обязательства из иных юридических фак-

тов[2]. 

Таким образом, понятие и смысл наличия обя-

зательств в гражданском праве Российской Федера-

ции сегодня, а также их классификации по целому 

ряду признаков, которые мы подробнейшим обра-

зом рассмотрели в статье, не являются абсолютно 

теоретическими конструкциями. Делом в том, что 

отнесение обязательства к тому или иному виду в 

любом случае сказывается на его регулировании в 

области права, а также на использовании к данному 

правоотношению конкретных нормативов Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация 

В рамках данной работы рассматриваются результаты мониторинговых исследований, проводимых 

специалистами ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследований» в период 

2014 по 2022 гг. по изучению качественных и количественных показателей развития сообществ организ-

мов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса акваторий Черного моря Республики Крым и г. Сева-

стополь (Каркинитский залив, Каламитский залив, Севастопольская бухта, Феодосийский залив). 

В результате исследований впервые на большом количестве водных объектов изучено современное 

состояние видового разнообразия гидробионтов, получены сезонные и годовые показатели численности и 

биомассы организмов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса.  

Abstract 

Within the framework of this work, the results of monitoring studies conducted by specialists of the Azov-

Black Sea Scientific Center for Fisheries Research LLC in the period 2014 to 2022 on the study of qualitative and 

quantitative indicators of the development of communities of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos organ-

isms in the Black Sea waters of the Republic of Crimea and Sevastopol (Karkinit Bay, Kalamit Bay, Sevastopol 

Bay, Theodosius Bay). 

As a result of the research, the current state of the species diversity of hydrobionts was studied for the first 

time on a large number of water bodies, seasonal and annual indicators of the abundance and biomass of phyto-

plankton, zooplankton and zoobenthos organisms were obtained. 

 

Ключевые слова: Черное море, Республика Крым, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, числен-

ность, биомасса, сезонная динамика. 

Key words: Black Sea, Republic of Crimea, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, abundance, biomass, 

seasonal dynamics. 

 

Материал и методы исследований 

Отбор проб осуществлялся в зимний, весен-

ний, летний и осенний периоды начиная с июня 

2014 года по июнь 2022 года на 4 станциях (станция 

1 - Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский 

залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 

4 – Феодосийский залив). 

Для сбора и обработки проб, а также определе-

ния таксономической принадлежности и биомассы 

гидробионтов были использованы стандартные ме-

тодики [1-4]. 

Всего было отобрано 128 проб фитопланктона. 

Пробы морской воды отбирали из поверхностного 

слоя в поликарбонатные ёмкости объёмом 2 л.  Фи-

топланктон сгущали с помощью воронки обратной 

фильтрации с использованием ядерных фильтров с 

диаметром пор 1 мкм, доводя объём пробы до 50-70 

мл. Полученный концентрат фиксировали 37%-

ным формалином до конечной концентрации 2%. В 

дальнейшем проводили обработку сконцентриро-

ванных проб с использованием светового микро-

скопа при увеличении х 125, 250 и 500. Клетки 

наннофитопланктона (2-16 мкм) просчитывали на 

стекле в капле объёмом 0,01 мл, а микрофитопланк-

тона (более 16 мкм) - в камере Наумана объёмом 

0,75 мл. Учитывали количество растительных кле-

ток различной систематической принадлежности, 

проводили их морфометрию с последующим расчё-

том индивидуальных объёмов клеток, их численно-

сти и биомассы. 

Пробы зоопланктона в количестве 128 штук 

были отобраны сетью Джеди (диаметр наружного 

кольца составлял 38 см, сеть оборудована ситом № 

80). Пробы отбирали в слое 0-10 м и сливали в под-

готовленную емкость. На каждой станции сетку по-

вторно опускали в море до уреза воды, промывая её 

сито. Полученный слив объединяли с ранее взятой 

пробой, отцеживали до меньшего объема грушей с 

соответствующим ситом и фиксировали 4 % рас-

твором нейтрального формалина. Обработку проб 

зоопланктона проводили в лабораторных условиях 
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в отделе планктона. При качественном и количе-

ственном учете зоопланктона в зависимости от оби-

лия организмов в пробе её сгущали либо разводили 

до нужного объема, а затем обрабатывали под би-

нокуляром в камере Богорова. Из полученного объ-

ема тарированной штемпель-пипеткой дважды от-

бирали по 1 мл пробы. Редкие и малочисленные 

формы зоопланктона просчитывались во всей 

пробе под бинокуляром в камере Богорова.  

Пробы зообентоса (макрозообентос, мейобен-

тос) собраны в количестве 64 штук в диапазоне глу-

бин 7-18 м. Пробы макрозообентоса отбирали дно-

черпателем Петерсена с площадью захвата 0,038 м2 

в трех повторностях на каждой станции. Пробы 

промывали через сито с отверстием 1 мм и фикси-

ровали этанолом. Пробы мейобентоса вырезали из 

монолита дночерпательной пробы отборником пло-

щадью 10 см2 в трех повторностях на каждой стан-

ции. Пробу промывали через сито с диаметром ячеи 

1мм для удаления организмов макробентоса. Филь-

трат промывали через мельничный газ № 76 и фик-

сировали этанолом. 

Результаты исследований 

Фитопланктон 

В целом по акватории исследованных участков 

Черного моря растительный планктон был пред-

ставлен 59 видами и разновидностями (табл. 1), от-

носящимися к 7 отделам и одной таксономической 

группе (мелкие жгутиковые клетки), идентифика-

ция которых крайне затруднена из-за малых разме-

ров и отсутствия специальной литературы. Послед-

ние вместе с представителями золотистых, эвглено-

вых, сине-зелёных и криптофитовых водорослей 

отнесены к группе «прочих». 

Таблица 1 

Таксономический состав фитопланктона в рассматриваемых акваториях (станция 1 - Каркинит-

ский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 4 – Фео-

досийский залив) 

Группа водорослей, вид Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст.4 

Диатомовые     

Cerataulina pelagica (Cl.) Hend. +    

Chaetoceros affinis Laud.    + 

Chaetoceros compressus Laud. + + + + 

Chaetoceros curvisetus Cl. + + + + 

Chaetoceros danicus Cl.    + 

Chaetoceros dubius Pr.-Lavr. +    

Chaetoceros laevis Leud.-Fort. +    

Chaetoceros peruvianus Brightw. +   + 

Chaetoceros rigidus Ostenf.    + 

Chaetoceros simils Cl.   +  

Chaetoceros socialis Laud. + + + + 

Chaetoceros subtilis Cl.   + + 

Chaetoceros sp.   + + 

Cocconeis scutellum Ehr.  + +  

Cyclotella caspia Grun.  + + + 

Licmophora gracilis (Ehr.)Grun.   +  

Licmophora sp.    + 

Navicula sp. +  +  

Nitzschia tenuirostris Gran    + 

Proboscia alata (Bright.) Sundstrom   +  

Pseudo-nitzshia delicatissima (Cl.)Heid. + + + + 

Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundstrom + +   

Sceletonema costatum (Grev.) Cl.   +  

Thalassionema nitzschioides (Grun.) Mereschkowsky  + + + 

Thalassiosira eccentrica (Ehr. ) Cl.   + + 

Thalassiosira parva  Pr. – Lavr.   +  

Динофитовые     

Ceratium furca (Ehr.) Clap.& Lachm + + + |+ 

 Dinophysis sacculus Stein  +   

Diplopsalis lenticula Bergh  +   

Glenodinium sp.  + + + 

Goniaulax minima Matz. + + + + 

Goniaulax polygramma Stein  +   

Gymnodinium flavum Kof. & Sw. +    

Gymnodinium najadeum Schill.  +  + 

Gymnodinium simplex (Lohm.) Kof. & Sw. + + +  

Gymnodinium sp. + + + + 

Gyrodinium fusiforme Kof. & Sw. + + + + 
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Gyrodinium sp. +  + + 

Heterocapsa triquetra (Ehr.) Balech + + +  

Peridinium minusculum Pavill.   +  

Prorocentrum compressum (Bail.)Abe eх Dodge + + + + 

Prorocentrum cordatum (Ostenf.) Dodge + + + + 

Prorocentrum marinum (Clenk.) Loeb.III  + + + 

Prorocentrum micans Ehr. + + + + 

Protoperidinium divergens (Ehr.) Balech    + 

Protoperidinium steinii (Ehr.) Balech + + +  

Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech + +  + 

Примнезиофитовые     

Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay & Mohler + + + + 

Calyptrosphaera incise Shill.  +   

Calyptrosphaera sp. + + +  

Oolithotus fragilis (Lohm.) Reinh. +  +  

Pontosphaera  sp.  +   

Syracosphaera dentata Lohm.   +  

Syracosphaera sp. + + +  

Прочие     

Apedinella spinifera (Thrond.) Thrond. + +   

Dinobryon sp.  +   

Eutreptia lanowii Steuer + +   

Gloeocapsa sp.  +   

Hillea fusiformis Schill. + + +  

Мелкие жгутиковые + + + + 

 

Наиболее многочисленными были диатомовые 

водоросли: 26 видов и разновидностей (44% об-

щего числа видов). Наибольшим количеством ви-

дов характеризовались водоросли из рода Chaetoc-

eros (12). На всех станциях были зафиксированы 

водоросли Chaetoceros compressus, Ch. curvisetus, 

Ch.socialis, Pseudo-nitzschia delicatissima.  

 Динофитовые водоросли были представлены 

21 видом и разновидностью (36 % общего числа ви-

дов). Более разнообразными были рода Gymnodin-

ium (4) и Prorocentrum (4). Повсеместно зарегистри-

рованы водоросли Ceratium furca, Goniaulax min-

ima, Gymnodinium sp., Gyrodinium fusiforme, 

Prorocentrum compressum, Pr. cordatum и Pr. mi-

cans. Представители «прочих» встречались еди-

нично. Наличие пресноводной зелёной водоросли 

Eutreptia lanowii на ст.1 и 2 свидетельствует о попа-

дании пресных вод в акваторию Стрелецкой бухты 

с хозяйственно-бытовыми стоками.  

На всех станциях выявлена мелкоразмерная 

кокколитофорида Emiliania huxleyi и мелкие жгути-

ковые клетки, которые нередко используют в каче-

стве индикатора состояния водной среды. Наличие 

этих водорослей на станциях свидетельствует об 

ухудшении качества воды.  

Показатели численности и биомассы фито-

планктона в акватории рассматриваемых заливов 

Черного моря распределялись сравнительно равно-

мерно (табл. 2).  

Таблица 2 

Численность (N, млн.кл./м3) и биомасса (B, мг/м3) основных групп фитопланктона в рассматривае-

мых акваториях (станция 1 - Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – 

Севастопольская бухта, станция 4 – Феодосийский залив) 

№№ 

станций 

Диатомовые Динофитовые Примнезиофитовые Общая сумма 

N B N B N B N B 

1 262 201 22 63 127 22 431 298 

2 326 134 33 80 55 12 446 229 

3 672 233 26 139 30 8 746 383 

4 434 167 33 118 41 8 541 297 

 

Но наиболее высокие значения зарегистриро-

ваны на в Севастопольской бухте (ст. 3), где чис-

ленность достигала 746 млн. кл./м3, а биомасса – 

383 мг./м3. Возможно, это связано с большой  ан-

тропогенной нагрузкой в данном районе.  Весомый 

вклад в показатели численности и биомассы фито-

планктона на всех станциях вносили диатомовые 

водоросли Chaetoceros compressus, Ch. curvisetus, 

Ch. socialis. Pseudo-nitzschia delicatissima на всех 

станциях развивалась массово, её численность ко-

лебалась от 230 млн.кл./м3 (ст. 1) до 444 млн.кл./м3 

(ст.3), биомасса - от 82 мг./м3 (ст. 1) до 158 мг./м- 

(ст.3). Динофитовые водоросли Ceratium furca, Pro-

rocentrum micans, Protoperidinium divergens были 

малочисленны, но благодаря крупным размерам 

вносили значительный вклад в суммарную био-

массу фитопланктона.  Вклад мелких жгутиковых и 
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примнезиофитовых водорослей в суммарную био-

массу даже при большой численности клеток был 

невелик из-за малых размеров клеток. 

Таким образом, фитопланктон в рассматривае-

мых акваториях был представлен 59 видами и раз-

новидностями. Основу фитоцена составляли диато-

мовые и динофитовые водоросли. Полученные ве-

личины численности и биомассы позволяют 

отнести прибрежные воды рассматриваемых аква-

торий к мезотрофным. Тревожным симптомом 

ухудшения качества морской воды является нали-

чие в планктоне мелкоразмерных видов, в основ-

ном кокколитофорид (Emiliania huxleyi) и мелких 

жгутиковых водорослей.  

Зоопланктон 
Видовое богатство зоопланктона в рассматри-

ваемых акваториях колебалась в пределах от 12 до 

19 видов планктофауны (табл. 3).  

Таблица 3  

Видовой состав и численность (экз./м3) зоопланктона в рассматриваемых акваториях (станция 1 - 

Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 

4 – Феодосийский залив) 

№ п.п. Виды и таксоны 
станции 

1 2 3 4 

1 Calanus euxinus - 9 - - 

2 Acartia clausi 65 42 150 145 

3 Centropages ponticus 11 8  10 

4 Paracalanus parvus 25 57 80 65 

5 Oithona similis 5 11 10 20 

6 Oithona davisae 2 10 - 5 

7 Harpacticoidae 3 2 5 40 

8 Pleopis polyphemoides 30 105 245 245 

9 Rotatoria 120 150 - - 

10 L. Gastropoda 15 16 120 55 

11 L. Bivalvia 20 18 90 20 

12 L. Cirripedia 393 255 190 - 

13 L. Polychaeta 17 9 50 50 

14 L. Natantia 1 7 1 3 

15 L. Reptantia 1 13 3 5 

16 Oikopleura dioica 2 11 - 10 

17 Sagitta setosa 2 3 - - 

18 Noctiluca scintillans 150 150 115 65 

19 Medusae - 1 - - 

 Общее число таксонов 17 19 12 14 

 

Их численность изменялась от 738 до 1059 

экз./3, а биомасса от 11,58 до 24,44 мг/м3 (табл. 4). 

Средние величины зоопланктона в период исследо-

вания по численности составили 884,2 экз./3, а по 

биомассе 19,36 мг/м3. В целом это невысокие вели-

чины для прибрежной части моря в весенний пе-

риод. 

Таблица 4 

Количественные показатели зоопланктона в рассматриваемых акваториях (станция 1 - Каркинит-

ский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 4 – Фео-

досийский залив) 

Показатели 
Станции 

Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 

Численность, экз./м3 862 877 1059 738 

Биомасса, мг/м3 22,46 24,44 18,95 11,58 

 

В суммарной численности зоопланктона лиди-

ровали личинки донных животных, составляя в 

среднем 38,2 %. Бентопелагические животные 

были представлены личинками моллюсков 

(Bivalvia и Gastropoda), усоногих раков (науплиусы 

Balanus sp.), личинками полихет и декапод (Natantia 

и Reptantia). Их средние биомассы равнялась соот-

ветственно у личинок моллюсков 0,06 и 0,04, цир-

рипедий - 1,32, полихет - 0,50; декапод 0,21 и 0,34 

мг/м3.  

На долю копепод приходилось только 22 % 

средней численности (195 экз./м3) и 5,4 % биомассы 

(1,04 мг/м3). Среди копепод лидировал эврибионт-

ный вид Acartia clausi (при средней численности - 

100,5 экз./м3 и биомассе - 0,45 мг/м3). Плотность 

другой эпипелагической копеподы Paracalanus 

parvus была вдвое ниже (56,8 экз./м3 при биомассе 

0,4 мг/м3). В связи с повышением температуры 

воды в море появились теплолюбивые виды ко-

пепод: Centropages ponticus и Oithona davisae, по-

следний вид - недавний вселенец в регионе. Их ко-

личественные показатели были низкими. Из холо-

долюбивых копепод на всех станциях при 
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невысокой численности встречалась Oithona 

similis. 

Существенный вклад в суммарные показатели 

зоопланктона вносила появляющаяся весной кладо-

цера Pleopis polyphemoides, которая составляла 

17,7 % по численности и 7,3 % по биомассе. В пе-

риод исследования наблюдалось массовое развитие 

морских коловраток, что характерно для сезонной 

динамики развития зоопланктона в прибрежной ча-

сти Черного моря весной. При этом их вклад в сум-

марные показатели зоопланктона был небольшим 

по численности (7,6 %) и крайне низким по био-

массе (0,1 %).   

По биомассе доминировала ноктилюка - 

73,1 %, поскольку она не входит в кормовой зоо-

планктон, в таблице 5 отдельно приведены его ко-

личественные показатели. 

Количественные показатели кормового зоо-

планктона, т.е. той его части, которая активно по-

требляется личиками рыб и взрослыми планктоно-

ядными рабами, отличались от суммарных показа-

телей зоопланктона по численности не так сильно, 

как по биомассе за счет относительно крупной нок-

тилюки. В целом уровень развития кормового зоо-

планктона в период исследования в бухте был 

очень низким. 

 

Таблица 5 

Численность и биомасса кормового зоопланктона в рассматриваемых акваториях (станция 1 - 

Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 

4 – Феодосийский залив) 

Показатели 
Станции 

Средняя 
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 

Численность, экз./м3 712 726 944 673 763,8 

Биомасса, мг/м3 4,76 6,44 5,38 3,91 5,12 

 

В годовом цикле развития зоопланктона в при-

брежной акватории хорошо прослеживалась сезон-

ная динамика, характерная для морей бореальной 

зоны. В прибрежной зоне Черного моря, при значи-

тельной вариабильности численности и биомассы 

зоопланктона, месячные величины численности ха-

рактеризовались максимумом в октябре-ноябре и 

минимумом в марте-апреле, при этом 75-95 % чис-

ленности приходилось на копепод. 

 Сезонный ход изменений биомассы оказы-

вался обратным с максимумом весной-начало лета, 

что определялось обилием крупной ноктилюки. В 

целом количество пиков в сезонной динамике непо-

стоянно и может колебаться в прибрежных водах у 

берегов Крыма от одного до трех-четырех. Вселе-

ние гребневика мнемиопсиса и его массовое разви-

тие на рубеже 1980-1990-х годов привело к суще-

ственному нарушению сезонной динамики зоо-

планктона, когда в летние месяцы численность и 

биомасса зоопланктона существенно уменьшались 

из-за пресса на него мнемиопсиса. Последующее 

вселение гребневика-берое, который питается мне-

миопсисом, выедающим зоопланктона, сбаланси-

ровало его потребление и способствовало увеличе-

ние количественных показателей кормового зоо-

планктона в конце лета-начало осени. 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований в зоопланктоне рассматриваемых аква-

торий Черного моря было обнаружено относитель-

ное небольшое число видов, численность и био-

масса кормового зоопланктона были низкими. 

Макрофитобентос 

На рассматриваемых акваториях Черного моря 

отмечены 4 растительные формации, образованные 

высшими водными растениями и морскими водо-

рослями. Среди сообществ морских трав преобла-

дает формация Potamogetoneta, ассоциация 

Potamogetonetum pectinati, проективное покрытие 

60-80%, доминирующий вид Potamogeton pectinatus 

(рдест гребенчатый), общая биомасса 360,5 г/м2. 

Общее число видов - 28.  Также присутствует фор-

мация Zostereta, ассоциация Zosteretum marinae, 

проективное покрытие 70-80%, доминирующие вид 

Zostera marina (зостера морская), общая биомасса 

3000,8 г/м2. Общее число видов - 34. На глубине до 

1 м у берега отмечена формация Ruppieta, ассоциа-

ция Ruppietum spiralis, проективное покрытие 60 -

80%, доминирующий вид Ruppia spiralis, общая 

биомасса 330 г/м2. Общее число видов - 15.  

На твердом субстрате встречается формация 

морских водорослей Сystoseireta, ассоциация 

Cystoseira barbata, проективное покрытие 30-50%, 

доминирующий вид Cystoseira barbata (цистозира 

бородатая), биомасса 3,8 кг/м2. Общее число видов 

- 47. 

Мейобентос 

В рассматриваемых акваториях Черного моря 

обнаружено от 4 до 8 групп мейобентоса (табл. 6). 

Практически во всех пробах встречены 

представители постоянного компонента - 

Nematoda, Harpacticoida и Ostracoda, на станции № 

1 встречены Kinorhincha и Halacaridae. Из 

временного состава мейобентоса обнаружены на 

всех станциях: кроме № 4 - Nemertini, кроме № 3 – 

Olygohaeta и, кроме ст. № 4 Polychaeta. Остальные 

представители псевдомейобентоса (Cumacea, 

Anisopoda) встречались единичными 

экземплярами. 

Общая численность варьировала от 13337 до 

42261 экз./м2. Наибольшая численность отмечена 

на ст.2 – более 188 тыс. экз./м2, наименьшая – на ст. 

3 – 13,34 тыс. экз./м2. Численность евмейобентоса 

на всех станциях превышала 60 % (табл. 7). 

Значения биомассы, рассчитанные для постоянного 

компонента мейобентоса колебались в пределах 0,5 

– 10 г/м2 (табл. 8). 
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Таблица 6  

Численность мейобентоса (экз./ м2) в рассматриваемых акваториях (станция 1 - Каркинитский за-

лив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севастопольская бухта, станция 4 – Феодосий-

ский залив) 

Группы 
№№ станций 

1 2 3 4 

Эвмейобентос (постоянный компонент) 

Нематоды  0 517 0 0 

Гарпактикоиды 29 854 117 865 4 963 14 888 

Киноринхи 388 7 237 4 032 0 

Клещи 1 163 3 619 620 0 

Остракоды 775 0 0 0 

Псевдомейобентос (временный компонент) 

Олигохеты 775 50 661 2 171 13 647 

Полихеты 6 203 2 585 0 4 963 

Немертины 1 939 0 0 0 

Кумовые 1 163 5 686 1 241 7 444 

Анизоподы 0 517 310 0 

Всего: 42 261 18 8687 13 337 40 942 

 

Таблица 7 

Соотношение постоянного и временного компонентов мейобентоса по численности (%) в рассмат-

риваемых акваториях (станция 1 - Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 

3 – Севастопольская бухта, станция 4 – Феодосийский залив) 

Группа 
№№ станций 

1 2 3 4 

Нематоды  70,6 62,5 37,2 36,4 

Гарпактикоиды 1,8 26,8 16,3 33,3 

Киноринхи 4,6 0,0 0,0 0,0 

Клещи 1,8 0,0 0,0 0,0 

Остракоды 2,8 3,0 9,3 18,2 

Эвмейобентоса всего: 81,7 92,3 62,8 87,9 

Олигохеты 14,7 1,4 0,0 12,1 

Полихеты 0,9 3,8 30,2 0,0 

Немертины 2,8 1,9 4,7 0,0 

Кумовые 0,0 0,3 2,3 0,0 

Анизоподы 0,0 0,3 0,0 0,0 

Псевдомейобентоса всего: 18,3 7,7 37,2 12,1 

 

Таблица 8 

Биомасса (мг/м2) эвмейобентоса (постоянного компонента мейобентоса) в рассматриваемых аква-

ториях (станция 1 - Каркинитский залив, станция 2 – Каламитский залив, станция 3 – Севасто-

польская бухта, станция 4 – Феодосийский залив) 

Группа 
№№ станций 

1 2 3 4 

Нематоды  2 089,7 8 250,5 347, 4 1 042,2 

Гарпактикоиды 23,3 1519,8 65,1 409,4 

Киноринхи 58,2 0 0 0 

Клещи 15,52 0 0 0 

Остракоды 58,2 284,3 62,0 372,2 

Всего: 2 244,9 10 054,7 474,6 1 823,8 

 

Макрозообентос 

На всех исследованных станциях в составе 

макрозообентоса отмечено 33 вида, в числе кото-

рых 17 видов Mollusca (11 видов Bivalvia и 6 видов 

Gastropoda), 4 - Crustacea, 9 – Polychaeta, а также 

Olygochaeta и Nemertina.  

В составе макрозообентоса охраняемых видов 

не обнаружено. 

Численность макробентоса варьировала от 319 

до 440 экз./м-2, биомасса от 1,041 до 12,622 г/м2. Та-

ким образом, при достаточно высоком общем видо-

вом разнообразии, исследованный участок характе-

ризует низкими количественными показателями. 

На исследованных участках (ст. 1-3) по численно-

сти и биомассе доминируют моллюски – свыше 

70% от общих показателях. Максимальные значе-

ния биомассы моллюсков отмечены на ст. 2 и 3 - 

12,6 и 6,0 г/м- соответственно. Многощетинковые 
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черви вносят существенный вклад (более 40 %) в 

общую биомассу бентоса на ст. 4, а на ст. 2 – в об-

щую численность (77%). Из полихет наибольшие 

показатели численности наблюдались у 

Staurocephalus keffersteini, биомассы – у Audoinia 

tentaculata. Вклад ракообразных в общую числен-

ность не превышает 10%, в общую биомассу – 4%. 

На ст. 2 ракообразные не отмечены. Наиболее рас-

пространены в исследованных районах двустворча-

тые моллюски Parvicardium exiguum (встречен на 

всех станциях), Gouldia minima, Lucinella divaricata, 

Pitar rudis. Эти виды характерны для прибрежных 

биоценозов на незагрязненных участках побережья 

Крыма 

По четырем исследованным станциям средняя 

численность макрозообентоса составила 384 

экз./м2, средняя биомасса – 5,833 г/м2. 
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