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СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМИ АГРОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА 

МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Андрущенко А. Р. 

Науковий керівник: Абрамова А. С. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Соняшник – одна з провідних культур для одержання олії в світі. Насіння 

новітніх гібридів містять більш ніж 47–50% жиру, 16-19% білка, і вихід олії 

становить майже 47%. Масло широко використовується для приготування 

маргарину, консервів, хлібних і кондитерських виробів, а також застосовується 

в миловарній, лакофарбовій та інших галузях промисловості. При переробці 

насіння отримують також шрот та макуху, що є цінним кормом у тваринництві. 

Кращим попередником є озимі зернові культури, ярі хлібні злаки 

(пшениця, ячмінь), та зернобобові. Не слід висівати соняшник після 

топінамбура, коренеплодів, багаторічних трав, коренеплодів і суданської трави, 

а саме після культур, які мають спільні хвороби. Соняшник висаджувати на 

колишньому полі рекомендують не раніше, ніж через 5–7 років, щоб не 

допустити поширення шкідників і хвороб. 

В багатьох зонах обробіток ґрунту під соняшник проводять по типу 

поліпшеної зяблевої: після лущення стерні проводять дві-три пошарових 

поверхневих обробки ґрунту, а основну оранку – у вересні-жовтні. Пошарова 

обробка на 70-80% знижує кількість бур’янів і покращує якість подальшої оранки. 

У зволожених районах застосовується дворазова пошарова оранка. 

Пошарова обробка ґрунту в поєднанні з глибокою оранкою ефективна при 

боротьбі з коренепаростковими бур’янами. При відсутності багаторічних 

бур’янів на окультурених чорноземах глибока оранка під соняшник не має 

переваги перед звичайною. 

На запливаючих грунтах і при наявності зимуючих бур’янів і падалиці – 

весняна обробка ґрунту під соняшник полягає в ранньому боронуванні і 1–

2 культивації з одночасним боронуванням. 

При основному внесенні під соняшник застосовують органічні і 

мінеральні добрива. Соняшник чутливий до післядії гною, тому при його 

внесенні під попередню культуру врожайність насіння підвищується на 2-

3 ц/га. Найбільше збільшення врожайності забезпечує, як правило, азотно-

фосфорне добриво. Застосування одного фосфорного добрива дає менший 

ефект. Внесення калійного добрива навіть у поєднанні з азотно-фосфорним 

добривом недоцільно, оскільки воно не тільки не підвищує, але нерідко знижує 

врожай. Дози і ефективність добрив залежать від зони обробітку. Так, у 

степовій частині України кращі результати дають азотно-фосфорні добрива в 
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дозі N30-60P60-90, а в лісостеповій зоні – повне мінеральне добриво N45-60P45-60K45-

60. Калійні добрива під соняшник зазвичай вносять на бідних на нього, грунтах. 

Врожайність соняшнику зростає при комплексному внесенні органічних і 

мінеральних добрив. Помітну прибавку врожаю дає припосівне внесення. 

Для посіву використовують кондиційне насіння зі схожістю не нижче 

85% (згідно ДСТУ 6068-2008), при цьому чистота – не менше 98%. Маса 1000 

насінин для гібридів – не менше 50 г, для сортів – не менше 55 г. 

Спосіб посіву, як правило, пунктирний широкорядний з шириною 

міжрядь 70 см, 45 см або інші в залежності від наявності посівної техніки. 

Соняшник висівають, коли температура ґрунту на глибині 6–8 см становить            

8–10°С (кінець другої – початок третьої декади квітня). Для північних районів – 

на 1–2 тижні пізніше. 

При нормальному стані насіннєвого ложа і зволоженні найкраща глибина 

посіву буде при 3-6 см. Чим легше ґрунт, тим глибше потрібно сіяти. В більш 

континентальних умовах також слід вибрати велику глибину. Вирішальним 

фактором є контакт насіння з незруйнованою капілярною системою насіннєвого 

ложа. При використанні досходових гербіцидів, ґрунт залишається занадто 

пухким з висушеним верхнім шаром. У таких умовах важко витримувати 

рівномірну глибину посіву, від якої залежать й рівномірні сходи. Пізніше 

пророслі рослини відстають у розвитку до самого збирання. Тому при посіві 

слід постійно контролювати його глибину. 

Важливо дотримуватися рівномірності загортання насіння на однакову 

глибину, яка дає можливість отримати дружні, рівні сходи і сприятиме 

рівномірному розвитку рослин у період вегетації. 

У посушливих умовах норму висіву знижують, а для ранньостиглих і 

низькорослих гібридів – збільшують. Обов’язково необхідно перерахувати 

норму висіву виходячи з господарської придатності посівного матеріалу і 

польової схожості. 

Для захисту рослин та боротьби з бур’янами застосовують комплекс 

заходів (механічні, біологічні, хімічні та інші) по досягненню здоров’я рослин з 

метою отримання високоякісного врожаю. Для хімічного контролю 

застосовують зареєстровані препарати провідних хімічних компаній згідно 

інструкцій із застосування. 

Для поліпшення запилення соняшнику необхідно вивозити пасики з 

вуликами в період цвітіння культури. Норма – 1–2 бджолосім’ї на 1 га посіву. 

До ознак, за якими судять про дозрівання соняшнику, відносяться: 

пожовтіння тильного боку кошики, зав′ядання і опадання язичкових квіток, 

нормальна для сорту і гібриду забарвлення сім’янок, затвердіння ядра в них, 

засихання більшості листя. 

Для лісостепової зони при вирощуванні соняшнику рекомендується 

застосовувати передзбиральну десикацію. Посіви слід обприскувати розчином 

Реглон Супер, 15% к.е. (2–3 л/га) на 100 л води на 1 га через 40-45 днів після 

масового цвітіння (10-20% побурілих кошиків, 20-30% жовто-бурих, 50-60% 

жовтих) при вологості середньої проби насіння 30-35%. Десикація дозволяє 

почати прибирання на 8–10 днів раніше і знизити шкідливість білої та сірої 
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гнилей. Вологість сім’янок після десикації знижується до 12–16%. 

Продуктивність комбайнів підвищується в 1,5 рази, зменшуються втрати насіння. 

Збирання соняшнику комбайнами слід починати при побурінні 85–90% 

кошиків (вологість насіння 12-14 %). Затримка з прибиранням на 5–6 днів 

призводить до значних втрат насіння. На зберігання закладають очищене, 

просушене насіння з вологістю не більше 8 %. Вологе насіння швидко 

зігрівається, набуває гіркоти і втрачає схожість. 

Будь-який чинник, що впливає на мікробіологічну активність, впливає на 

ступінь розпаду імідазолінонів. Ґрунтові фактори: тип ґрунту і текстура, 

вологість, температура і pH. Достатня кількість вологи (>200 мм) між моментом 

застосування препарату і посівом наступної культури в сівозміні підвищує 

мікробіологічну деградацію діючої речовини. Розпад посилюється при 

кількості вологи, наближеній до величини повної ґрунтової вологоємності. 

Холодні погодні умови під час вегетації уповільнюють мікробіологічну 

активність, відповідно мікробіологічний розпад знижується. Діючі речовини 

гербіциду Євро-Лайтнінг починають розпад в ґрунті при температурі вище 

10°С і прискорюють його при підвищенні температури. Післядія гербіциду 

Євро-Лайтнінг посилюється зі зниженням pH в ґрунті. Чим нижче pH, тим вище 

ризик післядії. 

Отже, дуже важливо враховувати обмеження у сівозміні після 

застосування гербіциду Євро-Лайтнінг. Наступні в сівозміні культури, до яких 

потрібно обережно відноситись за вищенаведених умов: кукурудза, овес, рис, 

сорго і особливо ярий ячмінь. 

 

 

РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИВЛЕННІ 
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Анісімова Л. М. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Коляда О. В. 
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Для нормального росту та розвитку сільськогосподарських культур 

недостатнім є лише задоволення їх базових потреб в азоті, фосфорі, калії, 

кальції, магнії та сірці. Не менш важливу роль у живленні рослин відіграють 

мікроелементи. Вони входять до складу ферментативних систем, покращують 

обмін речовин, сприяють нормальному перебігу фізіологічних та біохімічних 

процесів, впливають на процес фотосинтезу. Під дією мікроелементів зростає 

стійкість рослин до хвороб, несприятливих умов навколишнього середовища, 

покращується засвоєння макроелементів з ґрунту та добрив. 

До мікроелементів належать: залізо (Fe), марганець (Mn), бор (B), цинк 

(Zn), молібден (Mo), кобальт (Co), мідь (Cu) та ін. Їх вміст у рослинах становить 

не більше тисячної частки відсотка, але це не знижує їх цінність для рослин. 

Нестача мікроелементів зумовлює порушення фізіологічних процесів організму 

рослини, і як наслідок, зниження врожаю та погіршення його якості. 

Недостатня кількість елементів живлення на початкових етапах може не мати 
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візуальних проявів, але це призводить до значного зменшення врожайності 

культури, оскільки біохімічні процеси пригнічені дефіцитом елемента [1]. 

Залізо. Вміст заліза в тканинах рослин перевищує вміст інших металів. 

Залізо виконує роль підсилювача процесу окислення, бере участь в процесі 

дихання рослин, синтезі хлорофілу і обміні речовин. Гостра нестача заліза 

призводить до загибелі рослин. 

Марганець. Без участі марганцю не можливі реакції білкового обміну, 

процеси дихання та фотосинтезу. Він посилює накопичення хлорофілу та 

утворення цукрів, проявляє позитивний вплив на транспортування фосфору. 

Підвищує водоутримуючу здатність клітин. Активізує численні ферменти, є 

учасником окислювально-відновних реакцій. 

Бор є необхідним для проходження усіх важливих процесів обміну 

речовин. Він потрібен рослинам протягом усього періоду вегетації, оскільки 

регулює транспорт і синтез вуглеводів від листя до репродуктивних органів і 

коріння. Бор сприяє запиленню рослин, бере участь в процесі синтезу 

стимуляторів та інгібіторів росту. 

Цинк приймає участь в процесах поглинання кореневою системою 

поживних елементів і їх транспорті у надземні органи. Регулює обмін фосфору. 

Відіграє важливу роль в утворенні ауксинів, в проходженні окисно-відновних 

реакцій. Цинк підвищує посухо- і жаростійкість рослин, оскільки допомагає дихати.  

Молібден прискорює синтез амідів, амінокислот і білків, посилює 

надходження азоту в рослини. За його участі проходить розвиток бульбочок у 

бобових, що допомагає бульбочковим бактеріям засвоювати атмосферний азот. 

Цей елемент підвищує посухостійкість та морозостійкість рослин. В разі 

нестачі молібдену в рослинах порушується обмін азоту та накопичується 

велика кількість нітратів. 

Кобальт посилює жаростійкість та морозостійкість, підвищує стійкість до 

хвороб та вилягання. Обмежує надходження важких металів та інтенсифікує 

поглинання азоту, фосфору, калію. Він прискорює цвітіння і скорочує 

вегетаційний період, приймає участь у синтезі хлорофілу, нагромадженні 

вуглеводів і жирів, підвищує інтенсивність дихання. 

Мідь входить до складу ферментів, які відповідають за дихальну функцію 

рослин. Завдяки міді в рослині накопичуються білки, крохмаль та жири. 

Відіграє значну роль в процесах фотосинтезу, перерозподілі вуглеводів, 

диханні, відновленні і фіксації азоту. Підвищує стійкість до ураження 

грибковими та бактеріальними хворобами, морозостійкість і посухостійкість рослин [2]. 

Забезпечення рослин мікроелементами можливе шляхом внесення в 

ґрунт, обробки насіння, або вегетативних органів рослин мікродобривами. 

Найбільш ефективним способом забезпечення рослин мікроелементами є 

листкове підживлення. Для ефективного листкового підживлення, перш за все, 

необхідно встановити, які поживні елементи знаходяться в дефіциті. Крім того, 

дуже важливим є врахування ряду факторів при проведенні підживлення, а 

саме: восковий наліт, склад солей або хелатних сполук, рН розчину, розмір 

крапель, тривалість контакту поживного розчину з поверхнею листків, погодні умови. 
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Восковий наліт є першим бар’єром, який перешкоджає попаданню 

поживних речовин в рослини. Щоб його подолати до складу бакової суміші 

необхідно додавати ад’ютанти, які пом’якшують воскову кутикулу, при цьому 

на листку утворюється водостійка еластична плівка, що підсилює прилипання 

поживного розчину до поверхні листка, завдяки цьому діючі речовини швидко 

та якісно проникають в рослину. На це потрібно звернути увагу під час сухої 

погоди, коли погіршується змочування рослин поживним розчином. 

Добрива із вмістом неорганічних солей мікроелементів, не в змозі 

забезпечити рослину необхідною кількістю елементів, в зв’язку з низьким 

відсотком засвоєння. Окрім цього, вони є токсичними для рослин і можуть 

викликати опіки листової пластини. Мінеральні солі за своєю ефективністю 

поступаються хелатним сполукам мікроелементів. Хелати отримують шляхом 

поєднання мікроелементів і органічних кислот з утворенням сполук – хелатів. 

Такі сполуки розчинні у воді та повністю засвоюються рослинами. При 

поглинанні мембрана клітини розпізнає цей комплекс як речовину, споріднену 

біологічним структурам. 

На сьогодні виробництво мікродобрив базується на основі ЕДТА. 

Потрібно враховувати під час виготовлення робочих розчинів той факт, що 

хелатуючі властивості добрив виявляються лише за pH розчину < 6,5 одиниці. 

При позакореневому підживленні потрібно застосовувати 

дрібнокрапельне нанесення добрив на поверхню листа. Дрібні каплі охоплюють 

більшу площу листкової поверхні рослин і більш рівномірно розподілені. При 

крупнокрапельному нанесенні, вони стікають чи висихають та утворюють 

кристали солей. 

Що стосується тривалості контакту поживного розчину з поверхнею 

листків, то чим довше робочий розчин залишається на листі, тим краще йде 

поглинання поживних речовин. 

З огляду на погодні умови, найефективніше позакореневе підживлення 

проводити ввечері, оскільки поживні речовини найкраще засвоюються 

листками під час високої вологості повітря. Якщо погода прохолодна і похмура, 

то такі роботи можна виконувати впродовж усього дня. Якщо проводити 

підживлення в сонячний день, робочий розчин випарується швидше, це 

призведе до того, що кількість корисних компонентів при всмоктуванні буде 

мінімальною [3]. 

Отже, невід’ємним елементом технологій вирощування 

сільськогосподарських культур є застосування мікроелементів, які активно 

беруть участь у процесах засвоєння макроелементів, позитивно впливають на 

ріст і розвиток рослин, підвищують їх імунітет, покращують адаптованість і 

стійкість до несприятливих погодних умов. Вибір правильного мікродобрива, 

дотримання головних вимог його застосування може результативно впливати 

на процеси росту та розвитку рослин, що в кінцевому результаті забезпечить 

підвищення урожайності культур та покращення якості продукції.  
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Картопля – одна з найважливіших сільськогосподарських культур 

різноманітного використання. Це один з основних продуктів харчування, її 

також широко використовують на корм худобі та в промисловості. Загальна 

площа вирощування картоплі в Україні становить близько 1,5 млн. га. 

В Україні зареєстровано понад 100 сортів картоплі. Залежно від напряму 

використання їх ділять на 4 групи: столові, кормові, технічні та універсальні. 

Найпоширеніші (70% посівних площ) столові сорти. 

У кожному господарстві рекомендується вирощувати 3-4 сорти: 30-35% 

площі відводять під ранні та середньоранні, 40-50% - під середньостиглі і 15- 

30% під середньопізні і пізньостиглі.  

Приватне підприємство «Шанс» знаходиться в Луганській області, 

м. Сватово. Загальна площа господарства складає 5 га.  

У 2018–2019 рр. проводили дослідження щодо визначення найбільш 

продуктивних сортів картоплі. Дослідження проводили методом польового 

досліду з сортами: Слов’янка, Повінь, Божедар, Радич, Бородянська рожева. 

Клімат цього району помірно-континентальний. Середня кількість опадів 

за багаторічними даними становить 511 мм, але в окремі роки спостерігаються 

значні відхилення. Більша кількість опадів в літній період припадає на зливи, 

які характеризуються короткочасністю і інтенсивністю. Такі опади іноді 

бувають мало ефективні, так як більша частина вологи витрачається на стік 

води, і тільки незначна її кількість залишається в ґрунті.  

Дослідне поле знаходиться у центральному кліматичному районі 

Луганської області. Напруженість сучасної ерозії невелика і тому в ґрунтовому 

покриві переважає чорнозем на глинистому карбонатному льосі. Він 

характеризується агрономічно-цінною зернисто-грудкуватою структурою, 

позитивними фізико-хімічними властивостями, високою ґумусованістю. 

В орному шарі ґрунту міститься: гумусу - 6,1 %; валового азоту - 0,29 %; 

фосфору - 0,2 %, гідролізованого азоту - 71,8 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору 

109,0 мг/кг ґрунту; рухомого азоту – 271,9 мг/кг ґрунту. 

 

http://himagro.com.ua/
http://agro-business.com.ua/
http://agro-business.com.ua/
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Для одержання високих врожаїв картоплі велике значення має правильно 

підібраний сорт. Відомо, що ступінь життєздатності кожного з них визначає 

комплекс біологічних особливостей і взаємозв’язків з умовами вирощування.  

Визначення найбільш продуктивних сортів картоплі в умовах Степу 

України проводили методом польового досліду. Площа облікової ділянки 21 м
2
, 

повторність трикратна, попередник цибуля ріпчаста. Схема садіння 70x50 см. 

Бульби перед садінням пророщували на світлі протягом 20 днів. Підготовка 

ґрунту під картоплю починали з осені. Після збирання попередника проводили 

лущення дисковими лущильниками на глибину 6-8 см. Після лущення, коли 

з’явилася основна маса пророслих бур’янів, проводили оранку на глибину 25 – 

27 см. Навесні проводили боронування і дві культивації, останню на глибину 

12-14 см. Перед садінням картоплі поле маркували. Картоплю висаджували 

вручну під лопату в третій декаді квітня за схемою 70x50 см на глибину 10-

12 см. Після садіння поле вирівнювали вручну граблями, що сприяло кращому 

ущільненню бульб ґрунтом. За період вегетації було проведено три ручних 

прополки від бур’янів, два обприскування отрутохімікатами від колорадського 

жука «Конфідор Максі» 0,2 - 0,25 в. р. к./га. У дослідах проводили фенологічні 

спостереження і біометричні обліки, визначили урожайність і структуру 

урожаю з кожної ділянки. Характеристика сортів.  

Результати фенологічних спостережень за рослинами картоплі протягом 

вегетації 2018 року показали, що тривалість періоду садіння - сходи 

зумовлювали сортові особливості. Раніше від інших сортів сходи з'явились у 

сорту Слов'янка на 29 день, у Сорту Божедар на 30 день, у Бородянська рожева, 

Повінь на 31, а у Радич на 32 день після садіння при однаковому способі 

підготовки бульб. Така закономірність проявилась також при проходженні 

сортами наступних фаз (бутонізації і цвітіння). 

Спостереження показали, що в порівнянні з 2018 роком перші сходи з 

явилися у сорту Слов'янка на 18 день, у Сорту Божедар на 19 день, у 

Бородянська рожева, Повінь на 20, а у Радич на 21 день. Така закономірність 

проявилась також при проходженні сортами наступних фаз (бутонізації і цвітіння). 

У 2018 році найбільше стебел утворилося в Бородянська рожева 6 шт. 

Найменшу кількість стебел З шт. відмічено у сорту Радич. 

Показники стеблеутворення в 2019 р. дещо відрізняються від показників 

2018 р. Сорт Слов'янка зменшив кількість стебел і становить 3 штуки в кущі, 

Божедар також зменшив кількість стебел і становить 4 шт  в кущі. Сорт Радич 

збільшив кількість стебел і становить 4 шт. У таких сортів як Бородянська 

рожева і Повінь відхилень не спостерігається по стеблеутворенню. 

Висота стебел у 2018 році коливалась від 38,8 см у сорту Повінь до 

46,6 см у сорту Слов'янка. Сорти Божедар і Радич показали результат 41,8 см, а 

Бородянська рожева 46см висота стебла. Кількість листя з 1 куща у сорту Радич 

становила 50 шт, це найвищій показник у 2018 р. Сорти Бородянська рожева 

мала 35 шт листків з куща, Божедар 40 шт, Слов'янка 32шт. Найнижчий 

показник в 2018 році у сорту Повінь 29 листка з 1 куща. 
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Висота стебел у 2019 році коливалась від 24,6 см у сорту Божедар до 

31,3 см у сорту Слов'янка. Сорт Радич показав результат 30,3 см, а Бородянська 

рожева 27,3см висота стебла, Повінь 26,6 см. Кількість листя з 1 куща у сорту 

Радич становила 36 шт, це найвищій показник у 2019 р. Сорти Бородянська 

рожева мала 30 шт листків з куща, Божедар 32 шт, Слов'янка і Повінь по 24 шт 

листка це найнижчий показник в 2019 р. 

У 2018 р  найвищі показники урожайності відмічені у сорту Радич 

20,7 т/га і Бородянська рожева 19,03 т/га. Значно менший урожай дали сорти 

Слов'янка і Повінь, де урожайність не перевищувала 10,6 - 12,7 т/га, А сорт 

Божедар мав урожайність 16,2 т/га. 

В порівнянні з 2018 р. показники урожайності у 2019 р. значно менші і 

знаходяться на рівні 5,8-1,4 т/га. Низький урожай картоплі в більшій мірі 

залежав від погодних умов: висока температура понад 30°С і ущільнений ґрунт, 

та мала кількість опадів, а в деяких місяцях опадів зовсім не спостерігалося. 

Найвища урожайність 5,8 - 2,8 т/га відмічена у сортів Радич і Слов'янка. 

Урожайність картоплі у 2018 р. була значно вища, ніж у 2019 р. Найвищій 

урожай картоплі був одержаний у сорту Радич. 

Виробничі витрати були найбільшими на сорті Радич - 28,6 грн./га, але за 

рахунок вищої урожайності на цьому сорті отримано найбільший прибуло 

33,5тис. грн. Найбільша рентабельність також була у сорту Радич – 117 % , що 

на 98,4 % вище ніж на контролі (сорт Слов'янка). 

Коефіцієнт біоенергетичної ефективності найвищій у сорту Бородянська 

рожева, який склав 0,59. 

На основі проведених досліджень можна рекомендувати для 

впровадження у виробництво сорт картоплі Радич, який забезпечує найвищу 

урожайність і прибуток з одного гектара. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ ОГІРКІВ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО 

ГРУНТУ  

Гапотченко О. О. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Коляда О. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Огірок звичайний (Cucumis sativus) – вид одомашнених овочів з родини 

гарбузових. Огірок є об'єктом тепличного сільського господарства. З'явився в 

культурі понад 6 тис. років тому. Батьківщина цього виду – тропічні і 

субтропічні райони Індії, де він досі росте в природних умовах.  

Огірки належать до найвибагливіших щодо ґрунтової родючості культур. 

Їх високі врожаї (до 35 кг/м
2
) потребують великого обсягу поживних речовин у 

ґрунті та їх високої концентрації в субстраті. Одна рослина огірка споживає 

поживні речовини в таких кількостях: азоту – 23 г, фосфору – 14 г, калію – 58 г, 

кальцію – 19 г, магнію – 5 г. Однак, коріння рослин ушкоджуються надмірними 

дозами добрив. Огірок чутливий до засолення ґрунтів: затримується ріст, плоди 
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дрібнішають, утворюється багато нестандартних. У зв’язку з цим необхідно 

регулярно проводити підживлення рослин невеликими дозами добрив [5]. 

На ранніх етапах росту, до початку плодоношення застосовують добрива 

з підвищеним вмістом азоту, що сприяє росту вегетативної системи. У період 

плодоношення вносять добрива зі зниженим вмістом азоту, а кількість калію 

підвищують. Фосфор споживається рослинами огірка в невеликих кількостях, 

але він необхідний постійно для росту коренів, вегетативного росту і 

плодоношення. Рослини потребують калій для нормального росту і 

плодоношення, тому що він відповідає за переміщення поживних речовин. 

Норми внесення добрив коригуються в залежності від агрохімічних і 

агрофізичних властивостей тепличних ґрунтів. 

Також можна використовувати дані листкової діагностики. При дефіциті 

азоту листя стає дрібним і світлим, плоди – короткими, товстими, світло-

зеленими. Надлишок азоту призводить до потовщення стебла, темно-зелених 

деформованих листків. При дефіциті фосфору рослини припиняють рости, 

молоді листки стають темно-синьо-зеленими. Дефіцит калію викликає зупинку 

росту, зменшення розміру листків і появу хлорозу, а потім некрозу країв 

листків [1]. 

Перше підживлення огірків необхідно проводити ще за кілька днів до 

висадки розсади в теплиці способом обприскування. Це допоможе рослині 

легше перенести стрес, пов’язаний з пересадкою на постійне місце зростання. У 

кислий ґрунт необхідним є додаткове внесення вапна. Якщо теплиця тільки 

введена в експлуатацію, ефективним є внесення органічних добрив і ґрунтових 

сумішей шарами, комплексно з мінеральними добривами, серед яких: фосфорні 

(в повному необхідному обсязі), калійні (три чверті норми), магнієві (половина 

норми) і азотні (також половина норми). Залишок добрив вносять у вигляді 

підживлення [6]. 

Варто зазначити, що на сьогодні у зв’язку із зростанням попиту 

переробної промисловості на дану продукцію, науково-обґрунтована норма 

споживання плодів огірка не задовольняється. Крім цього, більшість 

сільськогосподарських підприємств різної організаційно-правової форми 

власності вирощують огірок за традиційною технологією, яка характеризується 

великим об’ємом ручної праці, що в свою чергу знижує ефективність його 

виробництва. 

Ефективним сучасним напрямком підвищення урожайності та якості 

сільськогосподарських культур є впровадження у виробництво 

енергозберігаючих технологій із застосуванням біологічних препаратів. Вони 

містять комплекс біологічно активних речовин, які сприяють посиленню 

обмінних процесів у ґрунті та рослинах, підвищують стійкість рослин до 

несприятливих умов середовища, сприяють додатковому використанню 

закладеного потенціалу продуктивності. Завдяки біологічному походженню та 

малим нормам застосування вони є екологічно-безпечними [4].  
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У дослідженнях Улянича О.І. доведено високу ефективність застосування 

регуляторів росту Емістим С та Гумісол за вирощування огірка гібриду 

Вокал F1 [5]. Згідно досліджень Меджитова С. М. застосування регуляторів 

росту Нітролін, Етрел, Оксігумат також достовірно підвищувало урожайність рослин [3]. 

У роботах Тернавського А. Г., Скальчук Т. Д. доведено, що застосування 

біологічних препаратів покращує біометричні показники рослин огірка. 

Зокрема найвищу врожайність товарних плодів отримано за обробки насіння 

Азотофітом – 51,9 т/га, дещо меншу 47,5 т/га – за обробки Фітоспорином. Також 

біопрепарати збільшують товарність врожаю відносно контролю на 0,8-1,9 % [4].  

За результатами трирічних досліджень Дідковська Т.П., для отримання 

стабільних урожаїв огірків за вирощування в умовах закритого ґрунту, а також  

високоякісної та безпечної для здоров’я людини продукції, рекомендує 

проводити обробку гуміновими препаратами («Сапрогум-Na», «Сапрогум-K», 

«Сапрогум-NH4») у фазу 2-4 листочків та на початку бутонізації. Норма 

витрати робочого розчину препаратів – 500 мл на 10 м
2
. У працях автора також 

доведена доцільність застосування гумінових препаратів у теплицях як 

енергоекономічного заходу. 

Таким чином, в тепличних умовах для підвищення урожайності та якості 

плодів огірка, зменшення економічних та енергетичних затрат, окрім 

мінеральних та органічних добрив, доцільно застосувати біологічні препарати.  
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В останні роки в Україні забур’яненість ріллі має тенденцію до зростання. 

Згідно досліджень науковців та повідомлень спеціалістів сільського 

господарства, серед багатьох причин зростання засміченості бур’янами орних 

земель основними є: істотне зниження рівня культури землеробства в країні в 

цілому, викликане порушенням науково обґрунтованих сівозмін; перехід на 

дрібнотоварне виробництво; зміна форм власності; вилучення з системи 

основного обробітку ґрунту різноглибинного лущення стерні, особливо після 

ранніх попередників; внесення непідготовлених органічних добрив та різке 

зниження застосування гербіцидів. Ще однією причиною підвищення 

забур’яненості посівів сільськогосподарських культур є адаптація самих рослин 

бур’янів до мінливих екологічних умов [2].  

Бур’яни пригнічують ріст і розвиток культурних рослин, знижують їх 

продуктивність. Особливість негативного впливу бур’янів на величину врожаю 

полягає у тому, що завдяки добре розвиненій кореневій системі вони 

збіднюють ґрунт на поживні речовини, вологу, затіняють культури, а це в свою 

чергу знижує інтенсивність фотосинтезу, температуру ґрунту і активність 

мікробіологічних процесів у ньому. Найбільше від цього страждають культури, 

що повільно розвиваються на перших етапах росту: просо, кукурудза, цукрові 

буряки, льон, картопля, овочеві та ін. 

Деякі бур’яни шкідливі і отруйні для людей і тварин. У місцях, де ростуть 

полин, амброзія, дикі коноплі, у населення спостерігається алергічна хвороба – 

«осіння сінна лихоманка». Отруйні бур’яни спричиняють псування продуктів 

тваринництва, викликають захворювання і загибель тварин. 

Бур’яни знижують продуктивність праці, ефективність внесення добрив, 

зрошення, погіршують якість продукції рослинництва, підвищують її 

собівартість, гальмують впровадження інтенсивних технологій вирощування 

просапних культур [3]. 

За тривалістю життя бур’яни поділяють на дві біологічні групи: малорічні 

та багаторічні. Малорічні бур’яни розмножуються лише насінням, живуть не 

більше 2 років і після достигання насіння відмирають. Їх поділяють на 

однорічні і дворічні. Однорічні бур’яни поділяють на такі біологічні групи: 

ефемери, ранні та пізні ярі, озимі, зимуючі. 

Багаторічні бур’яни ростуть на одному місці більше двох років, 

неодноразово плодоносять, розмножуються насінням і вегетативними 

органами, а деякі (хвощ), навіть, спорами. Тому вони здатні надзвичайно 

швидко поширюватись, є найбільш злісними і потребують багато зусиль для 

знищення. За способом вегетативного розмноження і будовою кореневої 
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системи їх поділяють на підгрупи: кореневищні, коренепаросткові, 

стрижнекореневі, цибулинні, бульбові, повзучі, гронокореневі. 

Карантинні бур’яни – це особливо шкідливі рослини, відсутні або 

обмежено поширені на території країни чи окремого регіону і наступне їх 

поширення не допускається всіма заходами. Розрізняють бур’яни внутрішнього 

(вони є на території України) і зовнішнього карантину (їх немає, але вони 

можуть бути завезені з-за кордону). Бур’яни внутрішнього карантину – 

амброзія полинолиста, трироздільна і багаторічна (голометилкова); гірчак 

степовий (рожевий); паслін колючий, каролінський та триквітковий; ценхрус 

якірцевий; злинка канадська; всі види повитиць, яких в Україні налічується 15 

видів. Бур’яни зовнішнього карантину – амброзія приморська, бузинник 

пазушний, стрига (всі види), деякі види дикого соняшнику [1]. 

Різноманітність видів бур’янів у посівах сільськогосподарських культур 

досить велика, що створює труднощі їх контролю. Орні землі в Україні 

внаслідок одночасної вегетації на них культурних рослин та бур’янів мають 

величезну потенційну забур’яненість. В орному шарі одного гектара міститься 

від 100 млн до 4 млрд шт. насінин бур’янів, а також велика кількість органів їх 

вегетативного розмноження [3]. 

Крім того, розглядаючи питання забур’яненості, необхідно враховувати 

прогнозовані зміни клімату планети. Що стосується України, то у найближчі 

десятиліття клімат стане більш континентальним і посушливим. Такі умови 

провокують зростання агресивності і шкідливості бур’янів. Зростання 

континентальності клімату загострює і без того серйозну проблему наявності 

доступної вологи в ґрунті. Цим зумовлюється поширення бур’янів, здатних 

ефективно конкурувати з культурними рослинами за обмежені запаси вологи в 

ґрунті, тобто збільшується частка багаторічників з глибокою потужною 

кореневою системою [2]. 

Ефективне вирішення проблеми забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур потребує прийняття комплексу заходів. Серед 

яких основними є комплексне поєднання організаційно-господарських, 

агротехнічних і хімічних заходів для регулювання фітосанітарного стану 

посівів на рівні, що забезпечує запобігання господарсько відчутних втрат 

урожаю сільськогосподарських культур [3]. 

Агротехнічні заходи боротьби є основними, вони направлені на очищення 

ґрунту від запасу насіння бур’янів і їх вегетативних органів розмноження, а 

також на знищення бур’янів у посівах с/г культур. Залежно від поставленої 

мети, агротехнічні заходи поділяють на дві групи: знищення наявних у ґрунті 

життєздатних генеративних і вегетативних органів розмноження; знищення 

проростаючих і вегетуючих бур’янів у посівах сільськогосподарських культур [2]. 

Хімічні заходи боротьби полягають у застосуванні хімічних речовин для 

боротьби з бур’янами – гербіцидів. За характером дії на рослини гербіциди 

поділяють на дві групи: вибіркової (селективної) і суцільної (загальної) дії. За 

способом дії на рослини (характером пошкодження рослин) гербіциди 

поділяють на контактні і системні. За способом застосування виділяють 

гербіциди для внесення в ґрунт до сівби або до появи сходів рослин, так звані 
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ґрунтові гербіциди, та гербіциди, якими обприскують рослини під час вегетації, 

проте такий поділ є до деякої міри умовним. 

В останні роки для повнішого знищення різних видів бур’янів хімічна 

промисловість випускає комплексні або комбіновані гербіциди, до складу яких 

входить дві або більше різних хімічних сполук (Примекстра, Діален, Гезапрім та ін.) [3]. 

При застосуванні комплексу заходів контролю за правильним 

використання гербіцидів і запобіганні нагромадження їх в об'єктах 

навколишнього середовища, суворому дотриманні норм, строків, способів та 

інших регламентів внесення, є можливість уникнути негативних наслідків або 

звести їх до мінімуму. 

Одним з перспективних методів боротьби з бур’янами, особливо за 

ведення органічного землеробства, є біологічний. З його допомогою можна 

боротися з дуже злісними бур’янами (берізкою польовою, амброзією 

полинолистою, гірчаком звичайним, осотом польовим, повитицею тощо), які 

важко знищуються агротехнічними або хімічними способами [2].  

Таким чином, в сучасних умовах з метою підвищення ефективності 

ведення сільського господарства, необхідним є постійний контроль за 

фітосанітарним станом посівів культур та оперативне прийняття комплексу 

заходів боротьби з бур’янами. 
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Однією з найбільш рентабельних зернових культур у Світі та в Україні є 

кукурудза. Площі під культурою займають третє місце після пшениці та рису. 

В Україні, в залежності від погодних умов, урожайність зерна культури 

становить від 2 до 4 т/га [1]. У разі розміщення посівів у районах з недостатнім 

та нестійким зволоженням, з обмеженою кількістю опадів та високими 

температурними показниками під час вегетації культури, врожайність зерна 

істотно знижується. Крім абіотичних факторів, які чинять безпосередній вплив 

на врожайність кукурудзи, великої шкоди завдають шкідливі організми. 

До одного із найбільш небезпечних шкідників кукурудзи належить 

стебловий кукурудзяний метелик (Ostrinia nubilalis Hb.). Гусениці метелика 

http://agro-business.com.ua/
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пошкоджують усі надземні органи кукурудзи – листя, стебло, волоть, качани. 

Шкода полягає у вигризанні тканин стебла, що призводить до порушення 

надходження поживних речовин у рослину, пошкоджені стебла ламаються і 

падають під дією вітру, або під власною вагою. Шкідник, виїдаючи внутрішній 

вміст зерна знижує його схожість та якість. Гусениці роблять отвори у рослині 

послаблюючи її, та створюючи у такий спосіб, сприятливі умови для 

інфікування збудниками грибних та бактеріальних хвороб. Інтенсивність 

пошкодження залежить від строків сівби кукурудзи. Найбільш сильне 

пошкодження відбувається за співпадання періоду масової яйцекладки з фазою 

розвитку рослин, яка сприяє виживанню яєць і гусениць молодих віків (коли 

метелики відкладають яйця незадовго до цвітіння кукурудзи, в період цвітіння, 

або ж одразу після нього) [2]. 

Зважаючи на це, дуже важливо проводити моніторинг розмноження та 

шкідливості стеблового кукурудзяного метелика. Визначення зимового запису 

гусениць кукурудзяного стеблового метелика проводять до початку виходу 

гусениці з діапаузи, для цього відбирають у 20 місцях поля по 10 рослинних 

решток (стебел і качанів), розрізаючи їх вздовж ножем, підраховуємо кількість 

шкідників, таким чином встановлюємо фактичну чисельність гусениць шкідника на полі.  

Дата початку льоту метелика визначається за першими польотами 

метелика на світлову пастку. Чисельність яйцекладок кукурудзяного метелика 

на полі кукурудзи, визначають підраховуючи яйцекладки на 100 рослинах (по 5 

рослин у 20 місцях поля). При визначенні заселеності кукурудзи гусеницями 

кукурудзяного метелика обирається 100 рослин у 20 місцях поля. У разі 

виявлення 10 % рослин кукурудзи, що заселені гусеницями шкідника, посіви 

доцільно обробляти інсектицидами. 

Економічна межа шкодочинності для кукурудзи складає 60-80 шт. 

гусениць на 100 рослин. 

Боротьба із стебловим метеликом ускладнюється внаслідок розтягнутого 

періоду льоту метелика – впродовж 45 днів. Тому одночасно зустрічаються 

гусені старшого і молодшого віку. 

Найбільшого ефекту можна досягти застосовуючи комбінацію Актелик 

500 ЕС та Карате Зеон 050 СS. Компоненти цих препаратів органічно 

доповнюють один одного та знищують лялечок в різних місцях. 

Обприскування треба проводити в період масового відродження лялечок. 

Це дозволить обійтись однією обробкою посівів. 

Висновки. Знищення стеблового кукурудзяного метелика – запорука 

отримання добрих врожаїв  високої якості. Грамотно проведений моніторинг 

відроджування лялечок та вчасне застосування запропонованих препаратів 

дозволяють вирішити цю проблему і, в наслідок цього, отримати  добрий 

прибуток. 
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До хімічних засобів регулювання розвитку рослин можна віднести 

добрива. Оскільки вони підвищують не тільки урожай, а і його якість, стійкість 

рослин проти хвороб, сприяють їх швидшому росту і розвитку, збільшують 

ефективність використання вологи тощо. 

Важливою характеристикою добрив є вміст у них поживного елементу 

або діючої речовини, що виражається у відсотках до загальної маси добрива. 

Добрива поділяють на різні групи, беручи до уваги організаційно-господарські 

умови їх одержання і застосування, хімічний склад, конструкцію, характер дії 

на рослину і ґрунт, фізичний стан тощо.  

За організаційно-господарськими умовами виготовлення і використання 

виділяють місцеві добрива (виготовляють і використовують безпосередньо в 

господарстві (органічні добрива, вапно)) та промислові (виготовляються 

спеціально на промислових підприємствах або є відходами інших виробництв 

(мінеральні, бактеріальні добрива)). 

За хімічним складом добрива є органічні (гній, компости, торф, сеча та 

ін.), мінеральні (аміачна селітра, суперфосфат, калійна сіль і ін.), бактеріальні 

(нітрагін, азотобактерин, фосфоробактерин і ін.). 

За конструкцією мінеральні добрива поділяють на прості, комплексні і мікродобрива.  

Комплексні добрива містять два і більше основних елементів живлення 

рослин. У цих добривах менше баластних речовин, ніж у простих, сума діючих 

речовин дуже висока - від 30 до 70%. Елементи живлення знаходяться 

переважно у водорозчинній легкодоступній рослинам формі. 

Часто на основі простих добрив виготовляють так звані змішані добрива, 

які являють собою суміші деяких простих добрив, що можна змішувати без 

шкоди для рослин і ефективності їх дії. Для виготовлення таких добрив 

розроблені схеми змішувань. Перевагою змішаних добрив над складними і 

складно-змішаними, які мають постійний склад, є те, що під час їх 

виготовлення можна змінювати, залежно від потреби, вміст того чи іншого 

елементу живлення. 

Значення азотних добрив зумовлене тим, що азот входить до складу 

рослинних білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та інших життєво важливих 

сполук. Рослини засвоюють лише мінеральний азот у формі іонів амонію 

(NH4
+
) та нітрат-іонів (NO3

-
). За нестачі азоту спостерігається гальмування 

росту рослин, послаблюється утворення бокових пагонів і коренів, 
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спостерігається дрібно-листковість тощо. Основною зовнішньою ознакою 

дефіциту азоту є блідо-зелене забарвлення листків, поява некрозів, висихань і 

відмирань тканин. Майже всі азотні добрива, за виключенням натрієвої і 

кальцієвої селітри, є фізіологічно кислими. Для нейтралізації їх кислотності 

встановлено норми вапна. Рідкі аміачні азотні добрива (аміачна вода, рідкий 

аміак) мають властивість втрачати аміак, тому їх необхідно зберігати в 

герметичних місткостях. 

Залежно від форми сполуки азоту азотні добрива поділяються на нітратні, 

амонійні, аміачні, амонійно-нітратні та амідні. Окрему групу азотних добрив 

складають карбідо-аміачні суміші (КАС) та вугле-амонійні солі (ВАС). 

Найбільш поширеними азотними добривами в сучасному 

сільськогосподарському виробництві є аміачна вода, аміачна селітра та інші. 

Аміачна вода (водний аміак – NH4OH) випускається двох сортів:                     

1-й сорт – вміст азоту 20,5 %, 2-й – 18 %. Це безколірна або жовтувата рідина з 

різким запахом аміаку. Азот знаходиться переважно у формі аміаку, а також у 

вигляді амонію. Зберігають і транспортують аміачну воду в закритих 

резервуарах для запобігання втрат аміаку. 

Перевагою всіх рідких азотних добрив є те, що їх виробництво в 1,5-

2 рази, а внесення - в 2-3 рази дешевше, ніж твердих. Рідкі аміачні добрива 

необхідно вносити на глибину не менше 10-12 см, а на легких ґрунтах і на 14-

18 см, щоб запобігти значним втратам аміаку від випаровування. Більшість 

твердих азотних добрив можна вносити поверхневим розкиданням 

Аміачна селітра (нітрат амонію, або азотнокислий амоній, - NH4NO3). 

Вміст діючої речовини 34 %. За багаторазового внесення може підкислюватись 

ґрунт. Цінність аміачної селітри полягає в тому, що вона не має шкідливих для 

рослин і ґрунту баластних речовин і містить дві форми азоту - швидкодіючу - 

нітратну та менш рухому - амонійну. Використовують селітру практично на 

всіх типах ґрунтів під різні культури. 

Особливостями використання азотних добрив є те, що аміачний азот 

вбирається ґрунтовим вбирним комплексом, і тому аміачні азотні добрива 

можна вносити під зяблеву оранку. Нітратні іони залишаються у вільному 

вигляді в ґрунтовому розчині і можуть вимиватись звідти, тому нітратні азотні 

добрива доцільніше вносити у підживлення, під час посіву чи у припосівний 

обробіток ґрунту. 

Фосфор, як і азот, – важливий елемент живлення рослин, який 

засвоюється ними у формі фосфат-іонів (PO4
3-

) та ортофосфату H2PO4
-
. Більша 

ж частина сполук фосфору знаходиться у важкорозчинній формі, що обмежує 

їх засвоєння рослинами. 

За ступенем розчинності фосфорні добрива поділяють на три групи: 

водорозчинні (суперфосфати); нерозчинні у воді і добре розчинні в слабких 

кислотах і лугах (фосфатшлак, знефторений фосфат, преципітат); нерозчинні у 

воді і важкорозчинні в слабких кислотах (фосфоритне та кісткове борошно). 

Найбільш поширеними з цих добрив у сучасному сільському господарстві є 

простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно тощо. 
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Наприклад, фосфоритне борошно (Ca3(PO4)2) містить фосфор (19-30 %) в 

нерозчинній у воді формі і тому малодоступний рослинам. Більшість рослин 

(зернові, льон, буряки, картопля) можуть використовувати ефективно фосфор із 

фосфоритного борошна лише на ґрунтах з досить високою кислотністю, під 

дією якої фосфат кальцію борошна перетворюється в доступну рослинам 

сполуку - CaHPO4. На кислих ґрунтах за ефективністю фосфоритне борошно не 

поступається суперфосфатам. Лише деякі рослини (люпин, гречка, гірчиця, 

частково горох, еспарцет) можуть засвоювати фосфор фосфоритного борошна 

за нейтральної реакції ґрунтового розчину. 

Внесення фосфорних добрив у ґрунт пов'язане з їх розчинністю. Так, 

напіврозчинні і важкорозчинні добрива слід вносити під основний обробіток 

ґрунту, а фосфоритне борошно - бажано ще і в ґрунти з кислою реакцією. Дія 

фосфоритного борошна триває 5-8 років і веде до деякого зниження 

кислотності ґрунту. Дуже ефективно використовувати фосфоритне борошно у 

вигляді компостів з торфом і гноєм. Розчинні суперфосфати проявляють 

найвищу ефективність за умови їх внесення у передпосівний обробіток, під час 

сівби у рядки та підживленні.  

Основними функціями іонів калію є стабілізація структури мітохондрій і 

хлоропластів, регулювання колоїдно-хімічних властивостей цитоплазми, 

активація багатьох ферментних систем, відіграє важливу роль у поглинанні і 

транспорті води тощо. Особливо його багато в молодих тканинах. У 

сільськогосподарському виробництві використовуються сирі калійні добрива - 

сильвініт, каїніт та концентровані - хлористий калій, калійна сіль, 

сірчанокислий калій, калімагнезія та ін. 

Сильвініт (KCl + NaCl) використовується, переважно, як джерело для 

виготовлення інших концентрованих калійних добрив. Хлористий калій (KCl) 

випускається у вигляді дрібно подрібненого порошку білого або рожевого 

кольору, який під час зберігання сильно злежується, і тому часто застосовують 

його гранулювання. Калійна сіль (KCl з домішкою NaCl) - це добриво за 

складом і властивостями займає проміжне положення між хлористим калієм і 

сильвінітом. 

Калійні добрива, особливо ті, що містять хлор, вносять під час зяблевої 

оранки, або на легких ґрунтах у передпосівний обробіток. Також калійні 

добрива вносять у рядки за сівби та підживленні. Хлорвмісні калійні добрива не 

рекомендується вносити під культури, що чутливі до хлору, такі як картопля, 

конюшина, коноплі та інші. 

Промисловість забезпечує аграрний сектор великим асортиментом 

мінеральних, органічних та органо-мінеральних добрив, що містять макро- та 

мікроелементи. Задача виробника – оптимізувати процес живлення рослин, 

враховуючи її фізіологічні потреби на різних етапах онтогенезу, властивості 

ґрунту, кліматичні умови та прогнозовану врожайність. 
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Основним завданням сучасного землеробства є одночасне збереження 

родючості ґрунтів та підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Досягти цього можливо шляхом науково обґрунтованого, екологічно 

безпечного застосування добрив і пестицидів, широкого впровадження 

прогресивних технологій з мінімальним використанням засобів хімізації.  

В наш час виробляється та застосовується широкий асортимент різних 

видів добрив. Це і мінеральні добрива, які випускаються хімічною 

промисловістю, так і органічні місцеві сировинні ресурси, відходи тварин, 

різних гілок промислового та комунального господарства [4].  

Науковці відзначають, що традиційні мінеральні добрива, отримані 

внаслідок кислотних методів переробки, мають недостатньо високу 

концентрацію поживних речовин, не повністю задовільні фізико-хімічні, 

механічні і товарні властивості, не повною мірою забезпечені надійною базою 

сировинних джерел для відтворення і, нарешті, низький коефіцієнт корисної дії: 

для азоту і калію – 30–40 %, для фосфору — 15–20 % [3]. Відносно органічних 

добрив, то обсяги їх виробництва та внесення, у зв’язку із стрімким 

скороченням розвитку тваринництва в Україні, є надзвичайно низькими. 

В таких умовах альтернативою забезпечення сільськогосподарських 

культур необхідними поживними речовинами є органо-мінеральні добрива 

(ОМД). Це добрива, які виготовляються на органічній основі шляхом додавання 

до неї мінеральної речовини. На сьогодні відомі різні способи виробництва 

органо-мінеральних сумішей, компостів на основі торфу, вугілля, лігніну та 

інших органічних матеріалів. Технології виробництва ОМД відрізняються за 

органічною речовиною, яка використовується як основа для виробництва 

добрив, за видом добрив (проста суміш або гранульовані добрива), та за 

домішками, які поліпшують властивості добрив. В якості органічної речовини 

використовують торф, сапропель, гідролізний лігнін, гній, послід, тверді 

побутові відходи, рештки деревини та опалого листя, буре вугілля та ін. [4]. 

Одним з перших органо-мінеральних добрив, які почала випускати 

промисловість, були торфо-мінеральні добрива, серед яких гумофос, 

гумофоска, торфоаміачні (ТАД), торфомінеральноаміачні (ТМАД). Зараз 

з'являються нові види добрив на основі торфу, наприклад, 

торфомінеральноцеолітові гранульовані добрива з пролонгованою дією. 

Науковцями запропоновано створювати органо-мінеральні добрива шляхом 

утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), в яких міститься велика кількість 

речовини органічного походження: харчові відходи, залишки паперу, тканини, 

деревини, інші [1].  

Співробітниками Поліської дослідної станції ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського» запропоновано використовувати ферментовані органічні 

добрива як органічну складову для виготовлення органо-мінеральних добрив. 



32 

Такий підхід дає змогу залучати широкий спектр місцевих сировинних ресурсів 

(торф, сапропель, агроруди) та різноманітні відходи антропогенного 

походження (пташиний послід, гній ВРХ, відходи свинокомплексів, мул ставків 

від риборозведення, осади стічних вод). Органічна частина таких добрив 

становить 60–70% речовинного складу. Усе інше – мінеральні складові [2]. 

Науково обґрунтовано і доведено на практиці, що органо-мінеральні 

добрива мають високу агрохімічну ефективність та мобілізуючу здатність щодо 

незасвоюваних фосфатів, мають в своєму складі стимулятори росту рослин, 

забезпечують ефективнішу позиційну доступність до рослин елементів 

живлення, істотно впливають на приріст урожаю і якість продукції. Їх рихла 

структура сприяє адсорбуванню і утриманню ґрунтової вологи, що гальмує 

процеси вивітрювання і ерозії ґрунтів. 

У цілому, органо-мінеральні добрива характеризуються такими перевагами:  

1) містять велику кількість свіжого лігніну, який є повільно діючим 

джерелом елементів мінерального живлення, джерелом для утворення гумусу, 

середовищем для розвитку мікроорганізмів; 

2) кальцій, що міститься в органо-мінеральних добривах, з одного 

боку, сприяє закріпленню органічної речовини в ґрунті, а з іншого є джерелом 

поповнення ґрунту кальцієм, тобто забезпечує сприятливі умови для 

формування оптимальних водно-фізичних властивостей ґрунту; 

3) в органо-мінеральних добривах міститься певна кількість рухомих 

поживних речовин, макро- та мікроелементів, необхідних для рослини; 

4) використання органо-мінеральних добрив, які містять до 6 % 

органічного вуглецю, дозволить вирішити одну з важливіших проблем 

сучасного сільськогосподарського виробництва – забезпечення бездефіцитного 

балансу гумусу в ґрунті; 

5) одержана суміш може бути використана як універсальний 

меліорант, тому що в процесі нейтралізації можливо спланувати одержання 

добрива з різною реакцією середовища та з різним вмістом кальцію, який є 

основним меліоруючим компонентом серед меліорантів [4]. 

Отже, враховуючи основні переваги органо-мінеральних добрив, можна 

стверджувати, що подальший розвиток їх виробництва та впровадження у 

сільськогосподарську практику, забезпечить комплексне вирішення питання 

збереження родючості ґрунтів, охорони навколишнього природного 

середовища та, в цілому, високої ефективності аграрного виробництва. 
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Дана робота має на меті обґрунтувати можливість переходу на нові сучасні 

біологічні технології у рослинництві, технології обробітку ґрунту, впровадження 

технологій з обмеженим використанням пестицидів та отримання екологічно 

безпечної сільськогосподарської продукції.   

Під час вивчення цієї проблеми були опрацьовані матеріали Каленської С. М., 

Паламарчука В. Д.,  Дегодюка Е. Г., Зінченка О. І. та ін. 

Робота складається з основних розділів: сучасна методика обробітку землі, 

чинники для новітніх технологій, висновки щодо використання досягнень генної 

інженерії та біотехнології у рослинництві. 

За останні 20 років інтенсивні технології вирощування досягли високих 

результатів. В першу чергу сприяла наука, розвиток селекції, виведення нових 

стійких сортів та гібридів.  

Завдяки фармакології,  Перелік пестицидів та ядохімікатів, дозволених в 

Україні, кожен рік оновлюється новими препаратами. 

 В сфері механізації з’явилися потужні трактори та комбайни, обприскувачі та 

оброблювальна техніка, яка за одну операцію виконує декілька дій, що, в свою 

чергу, економить пальне та затрати праці. 

Починаючи з 60-х років минулого століття  до мінеральних добрив 

долучаються пестициди, за допомогою яких почали захищати посіви основних 

культур від бур'янів, хвороб, шкідників, що забезпечило значне збільшення врожаю.       

І найбільша частка у  прибавці належить саме хімізації. Такі технології почали 

називати інтенсивними. 

У сучасних умовах захист рослин від шкодочинних об'єктів є вирішальною 

ланкою в технологіях вирощування. Сучасна інтенсивна технологія у рослинництві 

передбачає інтегрований захист, який включає в себе: агротехнічні, біологічні та 

хімічні методи боротьби. 

Інтенсивні технології характеризуються найвищим рівнем внесення 

мінеральних добрив і пестицидів. Вони забезпечують найбільший рівень урожайності. 

Виробництво та широке використання мінеральних добрив і отрутохімікатів 

призвело до різких змін у традиційних технологіях.  

Традиційними є хімічні технології рослинництва. Хімічні технології містять 

такі напрями - захист рослин, системи удобрення, стимулювання росту та ряд інших. 

Великою перевагою таких технологій, що базуються на використанні хімічних і 

синтетичних речовин, є їхня надійність за призначенням. Працювати з хімічними 

пестицидами надзвичайно зручно з точки зору впевненості в результаті. Однак, при 

цьому виникає проблема – згубний вплив на екологічний стан природи, порушення 

сівозміни, відмовлення  від органічних добрив. Інтенсивні технології створили 

проблему забруднення довкілля і продукції залишками агрохімікатів.  
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 Альтернативою є напрямок біотехнологій в сільському господарстві. Він 

дозволяє зменшити пестицидне та синтетичне навантаження на грунт і екосистему  

всієї країни.  

Останніми роками в  Україні набувають поширення раціональні методи 

вирощування, такі як пряма сівба сільськогосподарських культур на стерні або 

дернині без будь-якого механічного обробітку ґрунту, за винятком формування 

мілких борозенок (щілин) для висівання насіння. Цей спосіб має ще назву нульового 

обробітку ґрунту.  

Нульова технологія зводиться до трьох операцій: внесення гербіциду, 

висівання, збирання. Застосування такої технології вирощування можливе лише при 

наявності відповідної техніки, зокрема сівалок прямого посіву. 

При використанні пестицидів, система захисту в сучасній технології 

вирощування повинна бути побудована на основі оригінальних препаратів, що дає 

можливість захистити рослини від шкідливих організмів, максимально реалізувати 

закладений потенціал врожайності. При цьому необхідно дотримуватись цілого ряду 

правил та враховувати велику кількість факторів, а також використовувати сучасну техніку. 

У світовій агрономії відбуваються кардинальні зміни у технологіях 

вирощування продукції рослинництва. В цей період з'являється велика кількість  

інших технологічних схем вирощування польових культур: інтегровані, адаптивні та 

адаптовані, енерго- та ресурсоощадні, екологічно чисті, ЕМ-технології 

(використання корисних мікроорганізмів та мікробіологічних добрив) та ін. 

На разі велика увага приділяється біологічним (органічним, екологічним, 

біодинамічним, адаптивним) технологіям, що засновані на екологізації і біологізації 

інтенсифікаційних процесів. Біологізація – максимальне узгодження технології з 

біологічними потребами культури і сорту. Тобто створюються оптимальні умови 

для розвитку саме рослинного організму. 

Отже, ми маємо два можливі шляхи розвитку агротехнологій: інтенсифікація 

та біологізація. 

В Україні сприятливі умови для розвитку й поширення на великих площах 

біологічних технологій. Підставою для поширення біологічного рослинництва та 

виробництва екологічно чистої продукції є нижчі норми внесення агрохімікатів. 

Через нестачу коштів багато господарств не використовували агрохімікати та 

пестициди упродовж  останніх 10-15 років. Необхідність здешевлювати продукцію 

спонукає сільгоспвиробників підвищувати врожайність. Через це вони збільшують 

закупівлю високоврожайного насіння, добрив і засобів захисту рослин. 

На сьогодні забезпеченість агроформувань засобами захисту рослин становить 

20 відсотків до потреби, у тому числі й гербіцидами. Найбільше їх бракує саме у 

зерносіючих регіонах – Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Черкаській 

областях (до 8%). Тому Україна вже зараз заявила про себе на міжнародному рівні, 

як про виробника екологічно чистої продукції сільського господарства. На жаль в 

державі майже відсутній внутрішній ринок екологічно безпечної аграрної продукції. 

Отже, впроваджуючи новітні технології з обмеженим використанням пестицидів, 

агрохімікатів та розширенням використання препаратів біологічно активних 

речовин на ряді площ можна отримувати високі врожаї дуже необхідної в світі 

екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. 
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Це  сприяло підвищенню в сільськогосподарському виробництві попиту на 

біопрепарати, біологічно активні та ростові речовини, біоциди рослинного 

походження для боротьби з шкідниками, хворобами і, навіть, бур'янами. Адже без 

використання засобів захисту рослин неможливо одержати значні прибавки врожаю 

навіть при найпередовіших технологіях і з найкращих сортів. Технологічна схема 

даної технології передбачає також підбір сорту (гібрида), який слабо уражується 

шкідниками та хворобами, не вилягає тощо, а тому не потребує додаткових 

енергетичних затрат на пестициди, ретарданти та інші агрохімікати. Українська 

селекція дуже багата вітчизняними сортами, які не поступаються закордонним 

аналогам, а в багатьох випадках навіть перевершують їх. Основними ознаками 

біологічного рослинництва є: 

1) правильне використання сівозміни, без якої біологічної технології не існує;  

2) удобрення за допомогою органіки, рослинних решток, сидератів, соломи тощо; 

3) висока природна родючість ґрунту, яка дає змогу вирішити проблему 

забезпечення елементами живлення;  

4) поліпшене засвоєння азоту завдяки бобовим культурам;  

5) повна відмова від застосування агрохімікатів.  

Зрозуміло, що за біологічного рослинництва вийти на рівень інтенсивних 

технологій неможливо, але наукові розробки та набуття практичних навичок дають 

змогу дещо скоротити різницю у врожайності. Надзвичайно цінною і привабливою 

рисою біологізації є відсутність забруднення довкілля, повна екологічна чистота 

продукції.  Біологічна модель сприяє біологічному поверненню в ґрунт елементів 

живлення і підвищенню природної його родючості.  

На разі велику роль у розвитку рослинництва відіграє використання досягнень 

генної інженерії та біотехнології. Існує ряд думок, що біотехнологія та генетично 

модифіковані рослини на сучасному етапі вирощування рослинницької продукції 

дадуть змогу вирішити екологічні, енергетичні та продовольчі проблеми, які стоять 

перед людством, за допомогою створення і використання нових організмів, 

продуктів, отриманих за допомогою методів генної інженерії, культури органів і 

тканин in vitro та ін. Біотехнологія та генна інженерія – науки, на які людство 

покладає надії. 
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Полювання – це дії людини, що пов’язані з пошуком та добуванням 

тварин, що перебувають на волі у природі. Полювання може бути як 

промислом, так і виступати у ролі розваги. 

В Україні мисливство має давні традиції, що склалися історично. Завдяки 

тому, що в українських лісах та степах завжди водилося багато звірів, цей вид 

промислу завжди був дуже популярним. Здавна українці полювали на ссавців 

(оленів, зубрів), хижаків (вовків, ведмедів) та птахів (качок, гусей, фазанів). 

Тоді переслідувалося дві цілі: захист від хижаків своїх угідь та поповнення 

запасів їжі та сировини для промислу. Також відбувалося полювання на білок, 

куниць, лисиць задля отримання хутра. 

Через те, що неконтрольоване полювання може стати причиною 

винищення певних видів тварин, в Україні прийняті закони, що регулюють цей 

вид діяльності. Основні з цих законів це «Закон України про тваринний світ», 

«Закон України про мисливське господарство та полювання» та інші. В цих 

документах вказано, на яких тварин та птахів можна полювати, та в який час. 

Також кожного сезону вказуються ліміти на використання тварин. 

Сьогодні найбільшою популярністю користується полювання на качок, 

зайців та кабанів. Жителі середньої смуги найчастіше полюють на чирків та 

крижневих качок в осінньо-літній сезон. Для цього використовуються такі 

способи добичі: 

 стрільба під час перельоту пташок (як ранішньому, так і вечірньому). Це є 

найбільш масовий спосіб полювання, який користується особливою 

популярністю у новачків. При виборі часу полювання найкраще 

зупинитись на ранніх сутінках; 

 стрільба качок під час їх денного відпочинку (на днівках). Такий вид 

полювання потребує неабиякої посидючості та уваги, тому більше 

підходе для досвідчених мисливців; 

 полювання з під’їзду найбільш продуктивно, коли два мисливця; 

 лови з човна (на озерах, водоймищах та узмор’ї). Також більше підходить 

для досвідчених мисливців; 

 мисливство з чучелами або підсадними качками. Потребує ретельної 

підготовки, але дає гарний результат; 

 полювання з собаками (лайками, спанієлями). 

Кожен з видів ловецтва потребує різної підготовки, має свої особливості 

та нюанси. Крім того, в Україні полюють на таких пташок як гуси, куликі, 

стрепети, куріпки, фазани та інші. 

Мисливство в Україні на копитних тварин (кабанів, оленів, лосів тощо) 

потребує спеціальної ліцензії. Мисливці мають бути у групі з 9-12 чоловіків, 

яку керує єгер. Полювання відбувається у спеціальних мисливських 

господарствах та із дотриманням суворих правил 

https://ribachok.in.ua/okhota.html
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https://ribachok.in.ua/okhota/114-poliuvannia-na-kuripku-voseny.html
https://ribachok.in.ua/okhota/107-poliuvannia-na-olenya.html
https://ribachok.in.ua/okhota/80-losi-v-ukraini.html
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Полювання на хутрових тварин (наприклад, вовків, або лисиць) 

здійснюється також колективно, у групах по 5-10 чоловік. Це досить важкий 

вид ловецтва, оскільки ці звірі вкрай обережні та мають дуже гострий нюх.  

Також полюють на дрібних хутрових тварин: зайця, білку, куницю, 

борсуків. Краще ловити їх взимку, коли вони мають найкраще хутро. На білок 

часто полюють із собаками (лайками), які неабияк допомагають у цій справі. На 

цих тварин мисливці можуть виходити поодинці, не потрібно мати колективну 

ліцензію та йти групою. 

При полюванні на зайця важливо обрати правильний час: найкраще 

підійде день після пороші, коли всі сліди свіжі, та здобич легко знайти. Також 

велику роль грає місцина, адже в густому лісі задача мисливця ускладнюється, 

то варто обирати рідколісся або лісостеп. Зайця-русака слід шукати не глибоко 

у лісі, край болота. 

Полювання на кабанів є дуже давнім видом мисливства в Україні. Зараз 

ця тварина мешкає абсолютно в усіх областях країни, тому цей вид ловецтва є 

дуже популярним. Гін кабанів відбувається на початку зими (в перші 2 місяці). 

При відстеженні важливо йти проти вітру, адже вони мають дуже гострий нюх, 

і можуть одразу розпізнати запах людини. Через те, що полювання на кабанів – 

важка справа, все частіше їх стріляють з веж, заздалегідь підготовлюючи їжу-

приманку (кукурудзу). 

Також є полювання на кабанів – ловецтво із собаками. Для цього є 

спеціально виведені породи, основною задачею якої є піднімання стада. На 

жаль, такий вид мисливства є дуже небезпечним для собак, які часто гинуть від 

кабанів. 

У зв′язку з популярністю полювання необхідно дотримуватись правил 

безпечного перебування у лісі, піклуватись про навколишній світ. Є час коли 

перебування у лісі заборонене, особливо у пожежонебезпечний період. 

Полювання в Україні контролюється відповідно до законодавства нашої 

держави, у тому числі Положенням про правила проведення полювань, 

поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських 

тварин, Законом України "Про мисливське господарство та полювання", 

Законом України "Про тваринний світ" та Положенням про Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. 

 

 

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ 

СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Марченко А. А.  

Науковий керівник: кандидат біологічних наук Корчашкіна Л.А. 
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Мінеральні добрива можна вносити під основний обробіток восени, 

давати в рядки при сівбі і підживлювати ними посіви під час вегетації. Повну 

норму фосфорних і калійних добрив необхідно вносити під основний 

обробіток. Перенесення цих добрив для осіннього чи весняного підживлення 

https://ribachok.in.ua/okhota/77-borsuk-zhyttia-ta-povadky.html
https://ribachok.in.ua/okhota/95-zaiets-rusak-v-ukraini.html
https://ribachok.in.ua/okhota/98-dikiy-kaban-sikach-vlitku.html
https://ribachok.in.ua/okhota/59-myslyvska-sobaka-iak-vybraty-porodu.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500/2011#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500/2011#n12
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набагато знижує їх ефективність. Краще вносити добрива під оранку, тоді вони 

перемішуються з шаром ґрунту на глибину оранки від 5-10 до 22-25 см. 

Глибоке перемішування добрив сприяє кращому розвитку кореневої системи, 

проникненню її на більшу глибину в початкових фазах росту і підвищенню 

зимостійкості. 

Кущення відбувається на початкових фазах росту, коли коренева система 

ще малорозвинута, за відносно невисоких температур, тобто в умовах, коли 

засвоєння поживних речовин є незначним - тому дуже важливим є основне 

внесення добрив. 

При внесенні під передпосівний обробіток добрива містяться у верхньому 

шарі ґрунту. Після загортання культиватором і боронами 50–80 % гранул 

залишається в шарі 0–2 см, а 81–100 % - у шарі 0–6 см. Навіть при культивації у 

два сліди 75 % внесеної кількості добрив може залишатись у шарі 0–4 см. Це 

сильно зменшує ефект від добрив, а за нестачі вологи їх віддача дорівнює нулю 

внаслідок пересихання верхнього шару ґрунту. 

За внесення Р90–120К90–120 під оранку рослини повністю забезпечені 

фосфором і калієм впродовж всієї вегетації, тому немає потреби вносити 

мінеральні добрива в рядки під час сівби. Гранули добрив, за розміщення поруч 

з висіяним насінням, розчиняючись, підвищують концентрацію ґрунтового 

розчину і на 3–6 % зменшують польову схожість. 

У зв’язку з тим, що восени озима пшениця засвоює невелику кількість 

елементів живлення (орієнтовно N30P10K30), часто виникає питання доцільності 

осіннього внесення фосфорних і калійних добрив. Базується цей сумнів на 

фінансах: для чого вкладати кошти у вересні на купівлю фосфорних і калійних 

добрив, чи не краще купити ці добрива навесні, а з вересня по березень (понад 6 

місяців) мати вільні кошти, або не платити відсотки за кредит. Проте за даними 

науково-дослідних установ, ефективність добрив за весняного внесення 

фосфору і калію знижується в 1,5–2,0 разів. Фосфорні та калійні добрива 

навесні можна внести лише на поверхні і неможливо перемішати з ґрунтом. 

Елементи живлення знаходяться у верхньому шарі (Р2О5 за місяць мігрує на 

1 см) і не можуть повноцінно використовуватися рослиною. Коренева система 

має поверхневий характер розвитку (явище хемотропізму). Верхній шар ґрунту, 

де містяться фосфор і калій, періодично пересихає, й елементи живлення без 

води не засвоюються рослиною, що веде до зниження урожайності і різкого 

зменшення коефіцієнта використання фосфору і калію з добрив. 

Крім того, озима пшениця дуже негативно реагує на осінню нестачу 

фосфору. Тому лише за осіннього внесення фосфору й калію можна одержати 

добре розкущені рослини з розвинутою кореневою системою. Такі рослини 

«програмують» вищий потенціал урожайності і завжди більш ефективно 

використовують азот з весняних підживлень. Так що фінансова вигода 

весняного внесення фосфору і калію не має агрохімічного обґрунтування, 

навіть якщо ці елементи вносяться у вигляді нітроамофоски. 

У системі удобрення озимої пшениці найскладніше забезпечити 

оптимальне азотне живлення. Ефективність осіннього внесення азоту 

знижується, особливо при збільшенні його дози. Для створення оптимальних 
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умов живлення рослин азотом впродовж усієї вегетації необхідно спочатку 

уникнути його надлишку, а пізніше забезпечити інтенсивне азотне живлення 

рослин. При внесенні невеликих норм азоту (N60) восени уже до початку наливу 

зерна кількість доступного в ґрунті азоту різко зменшується внаслідок його 

використання на формування вегетативної маси і вимивання з ґрунту восени і 

навесні. Внесення вищих норм азоту восени є проблемним внаслідок різкого 

зниження зимостійкості, переростання рослин і погіршення фітосанітарного 

стану. Значна частина азоту вимивається у глибші шари осінньо-весняними 

опадами, зменшуючи його ефективність. Застосування великої дози азоту (N100) 

рано навесні зумовлює сильний розвиток вегетативної маси, в густих посівах 

утворюється надлишок стебел і все це призводить до вилягання посівів. 

У період від цвітіння до воскової стиглості за нестачі азоту відбувається 

інтенсивне його переміщення з вегетативних органів у зерно. Внесення азоту в 

цей момент створює умови для кращого його використання на ростові процеси і 

формування репродуктивних органів, підвищує якість зерна. 

Тому для повного забезпечення рослин азотом впродовж усієї вегетації 

потрібно використовувати повільно розчинні добрива або вносити їх роздрібно 

в декілька прийомів. Оскільки практично всі азотні добрива є легкорозчинними, 

то у разі необхідності невелику частину їх вносять восени, а решту 

використовують під час весняно-літніх підживлень у фазах найбільшої потреби 

їх для росту і розвитку рослин. 

Дещо інші рекомендації наукових установ щодо внесення азотних добрив 

у посушливих умовах Півдня України. На важких глинистих і суглинистих 

ґрунтах, до того ж за недостатньої кількості опадів вимивання азоту за межі 

кореневмісного шару ґрунту не виявлено. Він може переміщуватися у глибші 

шари, але не безповоротно. Із висхідними водами нітратний азот піднімається у 

верхній шар ґрунту і використовується рослинами. Тому в умовах Степу 

важливе значення має осіннє внесення азоту, яке за даними багатьох 

дослідників є більш ефективним ніж весняне, особливо пізньовесняне. Проте 

якщо восени добрива не використовували, внесення азоту рано навесні на 

вологий ґрунт сприяє збільшенню густоти стебел, особливо на зріджених чи 

недостатньо розвинутих посівах. 

При пересиханні верхнього шару ґрунту підживлення рекомендується 

проводити прикореневим способом. 

Аналізуючи всю різноманітність можливих варіантів застосування азоту, 

що визначаються чинниками технології і клімату та пов’язаних з ними 

особливостей росту й розвитку рослин, протікання процесу закладання 

елементів продуктивності, розроблено різні системи азотного удобрення. Вони 

можуть складатися із дво-, три- і чотириразових підживлень. Особливості їх 

подано нижче. 

1. Восени на бідних ґрунтах і після гірших попередників вносять не 

більше N30. Внесення азоту в таких умовах сприяє кращому росту рослин 

восени, внаслідок формування більшої кількості пластичних речовин 

підвищується зимостійкість. Підставою для прийняття рішення про внесення 
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азоту є дані ґрунтової діагностики. Якщо загальна доза азоту не перевищує N60, 

допускається її одноразове внесення восени. 

Обов′язковим є осіннє внесення азоту при розміщенні пшениці після 

стернових попередників. Якщо солому подрібнюють і використовують для 

удобрення, норму азоту встановлюють з розрахунку 10–15 кг діючої речовини 

на 1 т соломи. 

2. Ранньовесняне (регенеративне) підживлення на II чи ІІІ етапі 

органогенезу інтенсифікує процес кущення, підвищує густоту стеблостою 

(тому і називається регенеративним), збільшує кількість члеників колосового 

стрижня. Доза азоту для першого підживлення найбільше залежить від двох 

чинників - стану посівів і часу відновлення весняної вегетації. На добре 

розвинених посівах рекомендується вносити 30 % (N30–60) від повної норми 

азоту. Посіви, що відновлюють весняну вегетацію раніше середньої 

багаторічної дати, завдяки посиленому кущенню утворюють продуктивний 

стеблостій, що досягає 600–700 шт./м
2
. Якщо посіви зріджені (200–230 рослин 

на 1 м
2
), під час першого підживлення вносять N50–60. За наявності 180–200 

рослин на 1 м
2
 дозу азоту для першого підживлення збільшують до N60–80. 

Норму азоту збільшують у роки з пізньою весною, що характеризуються 

пізнішим відновленням весняної вегетації (близько 6 квітня), внаслідок чого 

наростання вегетативної маси зменшується. У роки з ранньою весною 

(відновлення вегетації настає у середині березня) на добре розвинених густих 

посівах перше підживлення проводять меншими нормами. Особливо ефективне 

внесення азотних добрив по таломерзлому ґрунті. 

3. Друге підживлення - продуктивне, що найбільш впливає на урожай 

зерна, проводять на початку виходу рослин у трубку (IV етап органогенезу). До 

підживлення необхідно внести гербіциди, щоб не допустити засвоєння азоту 

бур’янами. Сприяє кращому росту бокових стебел, які за продуктивністю 

наближаються до головного стебла. Якщо рано навесні внесли 30 % загальної 

норми азоту, то під час другого підживлення вносять 50 %, або N60–90. Норма 

добрив визначається першим підживленням. Збільшення дози азоту на II етапі 

вимагає зменшувати її на IV етапі і навпаки. Оптимальну норму добрив другого 

підживлення встановлюють за листковою діагностикою. Для запобігання 

втратам амонійної форми азоту з аміачної селітри, за наявності вітру і сухої 

погоди та недостатньо розвинутого травостою доцільно проводити 

підживлення вранці і ввечері. 

Друге підживлення - вирішальний чинник роздрібненого внесення 

добрив, бо найбільше впливає на продуктивність колоса, його озерненість, а 

отже, і на підвищення урожайності озимої пшениці. 

4. Третє підживлення (якісне) - вносять решту азоту (N30–60) в період від 

початку фази колосіння до наливу зерна (VIII–X етап). Збільшує тривалість 

активної діяльності верхніх листків, підвищує інтенсивність фотосинтезу, 

зростає маса 1000 зерен, впливає на урожайність і якість. Чим пізніше 

проведено підживлення, тим менше азот впливає на врожайність і більше на 

якість.  
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Постійні зміни у законодавчій базі України, її міжнародні угоди з іншими 

країнами, які в свою чергу стосуються лісів, вимагають якісної та конкретної 

інформації про стан лісового покриття країни. Саме тому, для якісного 

управління та впорядкування лісовими ресурсами, необхідна оперативна та 

достовірна інформація щодо стану лісів, не залежно від їх використання та 

форм власності. 

Аби отримати всі необхідні дані слід провести інвентаризацію лісів. Ця 

процедура включає ряд заходів, під час виконання яких визначається 

ефективність всіх проведених заходів щодо відтворення, захисту та охорони 

лісів. Хоча, на сьогоднішній день, інвентаризація лісів не має певного 

законного алгоритму в лісовому кодексі, необхідність її проведення неоціненна.  

Інформація, яка буде отримана в результаті проведення інвентаризації 

стане однією за складових частин державного лісового реєстру країни. Але, в 

цьому випадку, не потрібно плутати моніторинг з інвентаризацією, бо 

інвентаризація є лише частиною, методом моніторингу. Проведення цієї 

процедури може дати інформацію про поточний приріст зелених насаджень. А 

саме цей факт є оцінкою обсягів лісозаготівлі на державному рівні. 

На сьогоднішній день в Україні є три види проведення інвентаризації.  

Перший вид  - господарський, своєрідна основа для всіх проектів та перспектив 

і складається на термін 10 років. Другий – оперативний, служить для отримання 

актуальної інформації про ліси на сьогоднішній день. Третій вид – національний, 

який дає інформацію про розміри та баланс поточних приростів деревостанів. 

Одноразова інвентаризація дає можливість узагальнити всі відомості про 

об’єкти процедури, а ось повторні інвентаризації дозволяють мати уявлення 

про динаміку розвитку лісів. 

Вперше інвентаризація лісів в нашій країні була розпочата 13 років тому, 

тобто в 2006 році. Державний комітет лісового господарства України своїм 

наказом від 28 квітня 2007 року створив Центр національної інвентаризації 

лісів (коротка абревіатура ЦНІЛ). З цього моменту інвентаризація закріпилася 

на теренах країни. Вперше розробкою проектів, які націлені на інвентаризацією 

лісів України займалися дві міжнародні групи: україно-шведська та україно-чешська.  

http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/428-systema-udobrennia-ozymoi-pshenytsi.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/428-systema-udobrennia-ozymoi-pshenytsi.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/428-systema-udobrennia-ozymoi-pshenytsi.html
https://agronomu.com/bok/6278-kak-udobryat-zernovye-kultury-normy-vneseniya.html
https://agronomu.com/bok/6278-kak-udobryat-zernovye-kultury-normy-vneseniya.html
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Отже, з усього цього, можна зробити висновок, що інвентаризація лісів 

України на сьогоднішній день є однією із головних складових для державної 

лісової політики. Бо на основі проведення цієї процедури можна мати повне 

уявлення про стан сучасних лісів України. Похибка результатів інвентаризації 

лише 1 %. Саме цей факт дозволяє розуміти кількість та якість деревостанів.  

Але на сьогоднішній день країна не готова проводити цю процедуру 

щорічно, бо не вистачає наукової та методичної основи для проведення 

інвентаризації, матеріально-технічної бази, а також, що є найголовнішим – 

кадрове забезпечення для проведення інвентаризації лісів. 
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Вважається, що найбільш високий урожай зернових культур може бути 

сформованим при умові одержання в посіві максимально однорідних рослин. 

Зернові культури, в тому числі і озиму пшеницю, найчастіше висівають 

рядовим способом сівалками з дисковими сошниками з міжряддям 6,5х8,5 см - 

вузькорядний спосіб, або 12-15 см - звичайний рядовий. Крім того, іноді 

застосовують перехресний спосіб сівби. Вузькорядний і перехресний способи 

сівби повинні забезпечити більш рівномірний розподіл рослин по площі посіву 

порівняно із звичайним рядовим. Однак і такі способи сівби не задовольняють 

вимогам раціонального розміщення насіння по площі живлення. Рослини в 

рядку зазнають вплив внутрішньовидової конкуренції не тільки  від сусідніх 

рослин, а й від рослин сусідніх рядків і, як наслідок, формують домінантні і 

підлеглі рослини. Останні не тільки дають менший врожай ніж домінантні, 

частково відбираючи фактори життя у домінантних рослин, вони знижують і їх 

врожай і загальний урожай з усієї площі. Навіть при ідеально рівномірному 

розміщенню рослин по площі рослини будуть затіняти одна одну. 

Крайній рядок звичайного рядового посіву завжди має кращий вигляд, 

ніж рядки в середині посіву завдяки кращим умовам життя, а саме: кращим 

умовам освітлення і живлення. Результат такого впливу звичайно називають  

http://www.uriffm.org.ua/files/project_concept20131009_0.pdf
http://www.lisproekt.gov.ua/diyalnist/natsionalna-inventaryzatsiya-lisiv
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крайовим ефектом.  При звичайному рядовому способі сівби крайовий ефект 

проявляється тільки у рослин, що ростуть по краях поля і має мізерний ефект в 

масштабах всього поля.  

Крім того в багатьох сільськогосподарських підприємствах існує 

проблема забезпечення добривами, а зменшення доз внесення їх суттєво 

впливає на якість живлення рослин. В зв’язку з потеплінням клімату і 

зменшенням кількості опадів погіршується також забезпечення рослин 

вологою. Все це посилює внутрішньовидову конкуренцію, яка не сприяє 

підвищенню урожаю. 

Приділяючи значну увагу спробам як можна рівномірніше розмістити 

рослини по площі посіву, вчені і виробничники чомусь мало приділяють уваги 

головному фактору успішного фотосинтезу, освітленню посіву, від якого 

залежить і кінцевий результат зусиль хлібороба - урожай культури. 

При згаданих раніше способах сівби всі рослини в посіві затіняють 

сусідні і погіршують одне одному умови фотосинтезу. 

Покращенню освітлення і поширенню крайового ефекту на всю площу 

посіву могло б  сприяти застосування стрічкового способу сівби. 

В нашому досліді ставилася задача: встановити чи відкинути наявність 

крайового ефекту при стрічковому способі сівби на елементи продуктивності 

рослин, і, в кінцевому результаті, на врожайність озимої пшениці. 

Досліди виконані на дослідному полі Харківського НАУ 

ім. В.В. Докучаєва. Дослідне поле розташоване на рівнині, ґрунт – чорнозем 

звичайний, вміст гумусу 4,1 - 4,2%. Глибина гумусового горизонту 70 - 80 см, 

вміст основних елементів живлення на рівні  середніх показників, рН в межах 

6,2 - 6,5. Материнська ґрунтоутворююча порода – лес, ґрунтові води залягають 

на глибині 3,5 - 5,0 м. Вирощували сорт озимої м якої пшениці Нота. Сорт 

селекції Краснодарського НДІ сільського господарства ім. П.П. Лук’яненка. 

Різновидність лютесценс. Довжина стебла 80 – 90 см. Сорт відноситься до 

сильних пшениць. Норма висіву 4,5 млн. шт. насіння на 1 га. Попередник – 

чорний пар. 

Для вивчення впливу крайового ефекту на продуктивність рослин та 

біологічну врожайність  на сівальці СЗ-3.6 перекрили  заслінкою кожен третій 

сошник. В результаті замість  суцільного способу сівби ми отримали 

стрічковий з міжряддям 30 см між стрічками і 15 см між рядками в стрічці. 

Норма висіву на висіваючій котушці не змінювали. Ми припускали, що при  

такому способі сівби  рослини будуть мати краще сонячне освітлення і це 

позначиться на врожайності. 

 Для оцінки  загальної продуктивності посіву рослин відбирали в 30 

місцях рослини по 67 см рядка (1/6 м
2
) в стрічках в різних місцях (дослід), в 

суцільному посіві також в різних місцях, в п’ятому рядку від крайнього 

сошника сівалки (контроль). Визначали  елементи продуктивності рослин, 

елементи продуктивності колоса, масу 1000 зерен та біологічну урожайність 

(масу зерна з одиниці площі) при різних способах сівби. 
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Середні дані продуктивності рослин приведені в таблицях 1 і  2. 

Як видно з даних приведених таблиць число рослин на час повної 

стиглості зерна в досліді на обліковій довжині рядка  перевищувало число 

рослин в контролі, незважаючи на однаковий висів насіння кожним сошником. 

 

Таблиця 1  

Елементи продуктивності рослин 
 Число 

рослин, 

шт. 

Число 

зерен з 

усіх 

рослин, 

шт 

Число 

зерен з 1  

рослини, 

шт 

Маса 

зерна з 

усіх 

рослин, 

г 

Маса 

зерна з1 

рослини, 

г 

Маса 

зерна з 

одиниці  

площі, 

г/м
2 

Маса 

1000 

зерен, 

г 

Дослід 38,5 5537 143.8 193.3 5.02 773.2 34.91 

Контроль 32.5 2505 77.0 89.6 2.76 537.6 35.77 

% до 

контролю 

118 221 187 216 182 144 98 

 

Таке  перевищення можна  пояснити кращим впливом умов освітлення  і 

живлення рослин в досліді на виживання рослин. Показники продуктивності які 

визначають врожайність:  число продуктивних стебел в рядку, число зерен з 

усіх рослин одного рядка, маса зерна з усіх рослин рядка, число всіх колосків 

на колоссях одного рядка більше ніж вдвічі в досліді перевищує аналогічні 

показники в контролі. 

Таблиця 2 

Елементи  продуктивності колоса 
 Число 

про 

дуктив 

них 

стебел, 

шт 

Число 

про 

дуктив 

них 

стебел, на 

рослину 

шт 

Число 

зерен з 

рядка 

усього 

колосся,

шт 

Число  

зерен з 

одного 

колоса,ш

т 

Маса 

зерна з 

колоса, 

г 

 

Число 

колосків, 

шт 

Число 

зерен в 

колоску, 

шт 

Маса 

зерна з 

колоска, 

г 

Дослід 138 3.58 5537 40,1 1,4 2257,5 2,45 0,086 

Контроль 68.5 2.12 2505 36,57 1,31 1094,5 2,29 0,082 

% до 

контролю 

201 167 221 110 107 206 107 105 

По числу зерен і масі зерна з одного колоса в досліді також були одержані 

достовірні результати, але це перевищення було менш значним. Подібні дані 

одержані також для числа зерен в колоску і масі зерна в колоску. Маса 1000 

зерен однак в контролі і в досліді не відрізнялась.  

Для визначення біологічної врожайності масу зерна з одного рядка 

контролю перемножували на 6, а масу зерна з одного рядка досліду 

перемножували на 3. В результаті ми одержали в досліді вищий урожай на 

42,3 г з 1 м
2
 ніж на контролі. Цю прибавку можна пояснити тільки проявом 

крайового ефекту. До цього слід додати, що заощаджувалась також третина 

норма висіву насіння при сівбі. 
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В досліді було встановлена наявність крайового ефекту при стрічковому 

способі сівби озимої пшениці. Застосування цього способу сівби за схемою 15 

см в стрічці і 30 см між стрічками дозволяє одержати більш  високий урожай 

ніж при звичайному рядковому способі сівби з міжряддям 15 см, вірогідно, за 

рахунок кращого освітлення рослин, кращого засвоєння поживних речовин та 

вологи з ґрунту, послаблення дії внутрішньовидової конкуренції. Крім того, 

економиться третина насіння. Стрічковий спосіб потребує подальшої перевірки 

в наукових установах та на виробництві в господарствах з високою культурою 

землеробства. 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗРОШЕННЯ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 

(НА ПРИКЛАДІ АГРОХОЛДИНГУ HARVEAST) 

Ступченко А. В. 

Науковий керівник: кандидат біологічних наук Корчашкіна Л. А.  

Луганський національний аграрний університет 

 

Зрошення є одним із основних факторів інтенсифікації землеробства в 

районах з недостатнім і нестійким природним зволоженням. Завдяки 

застосуванню системи зрошення значно знижується залежність 

агровиробництва від умов природного вологозабезпечення. 

Україна має 17 зрошувальних систем, розрахованих на забезпечення 

поливу близько 2,17 га земель. Однак їхній нинішній стан і технічні можливості 

дозволяють поливати тільки 943 тис. га зрошуваних земель (43 % від наявних). 

Фактично ж, за статистичними даними, в останні роки вони забезпечують 

полив у середньому 650-700 тис. га. Отже, близько 1,4 млн га сільгоспземель не 

використовуються як зрошувані, хоча до таких належать. Найбільш 

зрошуваним регіоном є Херсонщина, де у поливному режимі використовується 

близько 320 тис. га. 

Значна частина земельного банку агрохолдингу HarvEast, який становить 

127 тис. га, знаходиться в зоні ризикованого землеробства. Такий 

меліоративний агроприйом, як зрошення, дозволяє підвищити врожайність 

сільгоспкультур в 4 рази у Херсонській та Донецькій областях. У Херсонській 

області, де знаходяться зрошувані площі даної компанії, з радянських часів 

зберіглася інфраструктура, у Донецькій області вона вся зруйнована. У 2017 р. 

у якості пілотного проекту запустили перші дві дощувальні машини 

американського виробника Valley, які обробляють 350 га. Перший етап 

впровадження зрошувальних систем обійшовся HarvEast в середньому $2,5 - 3 

тис/га з урахуванням інвестицій в необхідну для поливу інфраструктуру. Через 

рік компанія збільшила площі під зрошенням на 740 га., в 2019 г. - ще на 500 га. 

Таким чином, сьогодні поливом забезпечено практично 1600 га оброблюваної 

землі, планується розширити зрошувані площі до 5 тис. га. 

Під поливом зараз знаходяться насінницькі ділянки гібридизації 

соняшнику і кукурудзи. Тут же вирощують елітне насіння пшениці, гороху, 

ріпаку та інших культур. Тим самим, компанія закриває власні потреби в 
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посівному матеріалі, а також надає послуги з вирощування ряду світових 

компаній. Додатковому підвищенню продуктивності посівів сприяє вузол 

фертигації для подачі рідких і сухих мікродобрив. Внесення добрив 

відбувається після отримання результатів листової діагностики під час проходу 

зрошувальних машин, розподіл добрив більш точний і рівномірний. 

Основною частиною зрошувальної системи агрохолдингу HarvEast є 

Стародубовська насосна станція, звідки вода подається на дощувальні машини. 

Вона має накопичувальний басейн об'ємом 10 тис. м
3
. За годину станція подає 

близько 2,4 тис. м
3
 води при максимальному навантаженні на дощувальні 

машини. При цьому потужність головної насосної станції – 30 тис. м
3
 на добу. 

Прісних вод в Донецькій області недостатньо. У посушливі періоди у 

холдингу встановлюють ліміт на споживання води. Щоб збільшити цей ліміт і 

розширити площі під поливом, компанія разом з міською радою впроваджує 

проект розчищення замулених русел річок з метою активізації джерел і 

отримання додаткового надходження води. Агрохолдинг також бере участь в 

проекті по очищенню стічних вод. 

Першу чергу зрошення з двома дощувальними машинами агрохолдинг 

запустив у 2017 році для поливу 350 га. 1 червня 2018 року HarvEast ввів в 

експлуатацію другу чергу зрошення, яка забезпечує поливом 740 га землі 

Мангушського району Донецької області. 

Для ділянок гібридизації кукурудзи, соняшнику, озимого і ярового ріпаку, 

а також озимої пшениці  в поточному році придбали і запустили в роботу 7 

дощувальних машин: 5 секційних, 1 фронтального типу та 1 кругову. Крім 

цього, HarvEast за власні кошти бурить свердловини для подачі води на поля, 

будує нову і відновлює вже існуючу інфраструктуру. 

В ході реалізації проекту зрошення в 2018 році створено 14 нових 

робочих місць. Сезонні польові роботи на зрошуваних ділянках додатково 

дозволять залучити 200 осіб з числа місцевих мешканців. 

У наступному році в планах HarvEast ввести в експлуатацію ще 

9 дощувальних машин на 900 га в Донецькій області. Всього ж за п'ять років 

заплановано забезпечити зрошенням не менше 5 тис. га оброблюваних земель. 

На сьогодні засвоєні інвестиції в проект склали близько $2,5 млн. 

Для отримання більш точних даних на полях зі зрошенням встановлені 

датчики вологості ґрунту. Цей сенсорний прилад розміщується у ґрунті на 

глибині до 60 см і надає дані щодо вологості ґрунту з кожних 10 см ґрунтового 

профілю. Разом з метеостанцією датчики дають повнішу картину того, що 

відбувається на полях, завдяки якій агрономам легше приймати рішення щодо 

застосування поливу.  

Впровадження зрошення на південному сході України є одним з найбільш 

важливих стратегічних проектів, оскільки гарантує високий результат, у тому 

числі і насіннєвого виробництва. 

Отже застосування сучасних інноваційних рішень у зрошенні дозволяє 

здійснювати індивідуальний підхід під час використання кожної окремої 

дощувальної машини з урахуванням реальних  потреб культурних рослин у 

волозі поживних речовинах, підвищити ефективність використання 
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зрошувальних систем та планування їхньої роботи, у режимі реального часу 

оперативного впливати на ситуацію на зрошувальній ділянці , підвищити 

продуктивність зрошувальної техніки, зменшити негативний вплив штучного 

дощу на ґрунт, ефективно використовувати енергетичні та водні ресурси, 

збільшити врожайність і рентабельність виробництва. 

 

 

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ 

ВИРОЩУВАННЯ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Таранцев О. В.  

Науковий керівник: Абрамова А. С.  

ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» 

 

Для забезпечення біологічної потреби рослин кукурудзи у воді, поживних 

речовинах, а також регулювання чисельності шкідливих організмів вирішальне 

значення має вибір попередників. У сівозмінах короткої ротації, де кукурудзу 

висівають після трьох років вирощування культур суцільної сівби, чисельність 

шкідників, які мешкають у ґрунті, значно збільшується. Сівба кукурудзи після 

кукурудзи, особливо неодноразова, призводить до наростання ураження 

кореневими і стебловими гнилями, летючою сажкою, пухирчастою сажкою і 

сприяє нагромадженню чисельності стеблового метелика.  

Частота чергування кукурудзи у сівозміні не може бути однаковою в усіх 

ґрунтово-кліматичних зонах України. У Лісостепу найкращими попередниками 

є озима пшениця і картопля. У поліських і західних районах кращі попередники  

Для оптимізації мінерального живлення рослин кукурудзи, а також підвищення 

стійкості проти хвороб і шкідників норми органічних і мінеральних добрив 

диференціюють залежно від попередника, фактичної родючості ґрунту й 

агрохімічних картограм. Для пригнічення шкідливих організмів і створення 

сприятливих для рослин повітряного, водного і поживного режимів основний 

обробіток ґрунту виконують з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, 

попередників і строків їх збирання, а також ступеня забур’яненості поля.  

В усіх зонах вирощування кукурудзи, крім районів, де спостерігається 

вітрова ерозія, обробіток ґрунту передбачає лущення стерні після колосових 

попередників і оранку на зяб. Після кукурудзи та інших великостеблових 

культур перед оранкою післяжнивні рештки необхідно подрібнити дисковими 

або фрезерними знаряддями, що є також ефективним засобом придушення 

патогенних організмів. Глибока зяблева оранка сприяє знищенню джерел 

інфекції пухирчастої та летючої сажок, кореневих і стеблових гнилей, хвороб 

листків та качанів.  

У зоні дії вітрової ерозії доцільно застосовувати плоскорізний обробіток 

ґрунту, який передбачає післязбиральне дискування на 5-6 см і культивацію 

протиерозійними культиваторами на 16-18 см. Навесні на площах, які відведені 

під кукурудзу, проводять боронування й культивацію для збереження і 

нагромадження вологи у посівному шарі та боротьби з бур'янами. Щоб 
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запобігти розвитку пліснявіння, кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої 

сажки та інших хвороб кукурудзи, проводять протруювання насіння 

препаратами Вітавакс 200, 75% з.п. (2,0 кг/т); Вітавакс 200 ФФ, 40% в.с.к. (2,5-

3,0 л/т); Гранівіт, 40% в.с.к. (2,5-3,0 л/т); Дітокс, 50% к.с. (2,5 л/т); Корріоліс, 

20% т.к.с. (0,2 л/т); Максим, 2,5% т.к.с. (1,0 л/т); Максим ХL, 3.5% т.к.с. (1,0 

л/т); Роялфло, 48% в.с.к. (2,5-3,0 л/т); Флуосан, 53,3% т.к.с. (3,0 л/т). Для 

захисту від дротяників (3-5 особин на 1 м
2
) та інших ґрунтових і наземних 

шкідників сходів насіння обробляють такими препаратами: Галсо, 70% з.п. (28 

кг/т); Гаучо, 70% з.п. (28 кг/т); Команч, 70% з.п. (28 кг/т); Космос, 25% т.к.с. 

(4,0 л/т); Круізер, 35% т.к.с. (6,0-9,0 л/т); Промет 400, 40% мк.с. (25,0 л/т); 

Семафор, 20% т.к.с. (2,0-2,5 л/т). Протруювання насіння кукурудзи проти 

комплексу шкідників і хвороб здійснюють на насіннєвих заводах. Для 

знищення бур’янів перед сівбою вносять гербіциди. При виборі препаратів 

враховують тип забур’яненості поля, ґрунтово-кліматичні та інші зональні 

властивості вирощування кукурудзи, чергування культур у сівозміні, хімічні 

властивості окремих препаратів. На полях, які засмічені переважно 

однорічними злаковими та дводольними бур’янами, вносять такі препарати, як 

Ацет, 90% к.е. (1,5-3,0 л/га); Герб, 90% к.е. (1,5-3,0 л/га); Дуал Голд, 96% к.е. 

(1,6 л/га); Еталон, 90% к.е. (1,5-3,0 л/га); Кобра, 33% к.е (3,0-6,0 л/га); Люмакс, 

53,7% к.е. (3,5-4,0 л/га); Оскар, 30% в.р. (3,0 л/га); Піонер, 90% к.е. (1,5-3,0 

л/га); Примекстра Голд, 50% к.с. (4,0-4,5 л/га); Стомп, 33% к.е. (3,0-6,0 л/га); 

Трофі, 90% к.е. (2,0- 2,5 л/га); Фронтьєр Оптима, 72% к.е. (0,8-1,4 л/га); Харнес, 

90% к.е. (1,5- 3,0 л/га).  

Для одержання дружних сходів сівбу кукурудзи проводять у стислі 

строки (протягом 5-7 днів) після настання стійкої середньодобової температури 

ґрунту на глибині 10 см 10-12°С. Занадто ранні строки сівби призводять до 

сильного пліснявіння насіння. Занадто пізні – до втрати вологи, посиленого 

розвитку сажкових хвороб, а також ризику неповного достигання качанів. 

Для підвищення польової схожості насіння, зниження його пліснявіння, 

ураження кореневими і стебловими гнилями в умовах недостатнього 

зволоження рекомендується коткування ґрунту. Для знищення однорічних 

бур’янів при їх проростанні після сівби кукурудзи рекомендується дворазове 

боронування: після появи сходів та у фазі 2-3 листків. Під час вегетації 

можлива міжрядна культивація на глибину 6-8 см. Якщо до сівби вносили 

гербіциди, то культивацію проводять на глибину 4-6 см, щоб запобігти 

вивертанню препаратів на поверхню ґрунту. Із хімічних заходів проти 

однорічних злакових та дводольних видів бур’янів до появи сходів культури 

ґрунт обприскують одним із препаратів, які рекомендовані до посіву. 

Якщо гербіциди не вносили після сівби до сходів, то за наявності в 

посівах 5-10 шт./м
2
 і більше бур’янів проводять обприскування. Проти 

однорічних дводольних бур’янів застосовують один із таких препаратів: Аркан, 

75% в.г. (20-30 г/га); Базагран, 48% в.р. (2,0-4,0 л/га); Дікопур Ф, 60% в.р. (0,8-

1,4 л/га); Старане, 25% к.е. (0,7-0,8 л/га); Хармоні, 75% в.г. (10 г/га + 200 мл/га 

ПАР «Тренд 90»); 2,4-Д, 50% в.р. (0,9-1,7 л/га).Проти однорічних та 

багаторічних дводольних бур’янів (осоти, берізка польова та ін.) застосовують 
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такі гербіциди, як Амінка Плюс, 60% в.р. (0,7-1,2 л/га); Банвел, 48% в.р.к. (0,4-

0,8 л/га); Гроділ Максі, 37,5% о.д. (0,10-0,11 кг/га); Дезормон, 60% в.р. (0,8-

1,4 л/га); Діанат, 48% в.р.к. (0,4-0,8 л/га); Діканіт, 60 в.р. (0,7-1,2 л/га); Естерон, 

60% к.е. (0,7-0,8 л/га); Калісто, 48% к.с. (0,2-0,25 л/га + 0,25 л/га ПАР «Сайд 

Кік»); Лонтрел А, 30% в.р. (1,0 л/га); Лонтрел Гранд, 75% в.г. (0,12-0,2 кг/га); 

ПІК, 75% в.г. (15,0-20,0 г/га); Пріма, 48,25% к.е. (0,4-0,6 л/га); Серто Плюс, 

75 % в.г. (0,2 кг/га + 1,0 л/га ПАР «ДЕШ»); 2,4-Д амінна сіль, 68,5% в.р. (0,7-

1,0 л/га); Діален Супер, 46,4% в.р.к. (1,0-1,25 л/га).Проти однорічних та 

багаторічних злакових і дводольних бур’янів обприскування проводять такими 

препаратами: Базис, 75% в.г. (20-25 г/га + 200 мл/га ПАР «Тренд 90»); Грід, 

75% в.г. (20-25 г/га + 200 мл/га ПАР «Тренд 90»); МайсТер, 32% в.г. (150 г/га); 

Мілагро, 4% к.с. (1,0-1,25 л/га); Таск, 64% в.г. (307-385 г/га + 200 мл/га ПАР 

«Тренд 90»); Таро, 25% в.г. (40-50 г/га + ПАР «Тренд 90»); Тітус, 25% в.г. (40-

50 г/га + ПАР «Тренд 90»). 

У період масового відродження личинок кукурудзяного метелика і за 

пошкодження ними понад 18-20% рослин посіви кукурудзи обприскують 

інсектицидами Делфіс, 2,5% к.е. (0,5-0,7 л/га); Карате, 5% к.е (0,2 л/га); Карате 

Зеон, 5% м.к.с. (0,2 л/га); Штефесін, 2,5% к.е. (0,5-0,7 л/га).Збирання врожаю 

кукурудзи у стислі строки і на низькому зрізі (8-12 см) зменшує чисельність 

гусені кукурудзяного метелика й ураженості качанів фузаріозом, пліснявінням і 

сажковими хворобами. 

Для зменшення чисельності кукурудзяного метелика та поширення 

хвороб після збирання врожаю слід провести дискування поля дисковими 

боронами у два сліди в перпендикулярних напрямках, а після цього зорати на 

зяб. Зібрані качани підсушують на токах чи у спеціальних сушарках до 

вологості не вище 16 %. Обмолот качанів насіннєвої кукурудзи, калібрування 

зерна та доведення його до посівних кондицій проводять на насіннєвих заводах. 
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З метою планування розміщення картоплі у період освоєння сівозмін 

враховують наступні чинники. На попереднє місце в сівозміні картопля має 

повертатися не раніше як через 3-4 роки з дотриманням просторової ізоляції від 

інших пасльонових культур не менше 500 м. Для зменшення пестицидного 
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навантаження й одержання високих і сталих урожаїв слід використовувати 

стійкі проти шкідників і хвороб сорти картоплі. Кращими попередниками, що 

забезпечують зменшення ураження картоплі стебловою нематодою, є вико-

вівсяна сумішка та озимі зернові. 

Збалансоване удобрення зменшує ураження рослин картоплі хворобами. 

Не можна вносити свіжий гній, який сприяє розвитку парші звичайної. 

Садивний матеріал має бути здоровим. Навесні до пророщування і перед 

садінням виконують фітосанітарну експертизу бульб з вибраковуванням 

уражених і ушкоджених. 

У період сівби перед посівом насіннєвий матеріал протруюють проти 

хвороб (ризоктоніоз, суха гниль, фомоз), використовуючи препарати Дітан М-

45,80% з.п. (2,0-2,5 кг/т), Максим, 2,5% т.к.с. (0,75 л/т), Ровраль Аквафло, 

50% к.с. (0,3-0,4л/т). Проти дротяників, личинок хрущів і совок бульби 

обробляють препаратом Престиж, 29% т.к.с. (1 л/т) або Круізер, 35% т.к.с. (0,3 л/т). 

До сходів на посівах картоплі для знищення бур’янів застосовують 

гербіциди. Проти однорічних дводольних – вносять препарат Агрітокс, 50% в.р. 

(0,9-1,7 л/га). Проти однорічних дводольних і злакових бур’янів – препарати 

Гезагард, 50% к.с. (3,0-4,0 л/га), Дуал Голд, 96% к.е. (1,6 л/га), Зенкор, 70% в.г. 

(0,5-1,5 кг/га), Прометрекс, 50% к.с. (5,0 л/га), Стомп, 33% к.е. (5,0 л/га). 

За появи сходів проводять боронування, розпушування міжрядь, високе 

обгортання рослин, що обмежує ураження рослин різоктоніозом, фітофторозом тощо. 

За висоти рослин 15 см на насіннєвих ділянках проводять фітосанітарне 

прочищення, яке повторюють на початку і наприкінці цвітіння культури з 

видаленням рослин, уражених вірусними та бактеріальними хворобами. 

Бадилля таких рослин знищують, а бульби використовують на продовольчі цілі. 

Якщо гербіциди не застосовувались до сходів, то проти однорічих і 

багаторічних злакових бур’янів проводять обприскування препаратами Арамо, 

45% к.е. (1,2-2,3 л/га), Пантера, 4% к.е. (1,0-2,0 л/га), Тарга Супер, 5% к.е. (2,0-

4,0 л/га), Фюзілад Супер, 15% к.с. (0,5-2,0 л/га). За висоти рослин картоплі 10-

15 см проти однорічних і багаторічних злакових і дводольних бур’янів 

проводять обприскування препаратами Таро, 25% в.г. (50 г/га) або Тітус, 25% 

в.г. (50 г/га). 

У період бутонізації  цвітіння проти колорадського жука при ЕПШ 

застосовують такі інсектициди: Актара, 25% в.г. (0,06-0,08 кг/га), Актара, 24% 

к.с. (0,07-0,09 л/га), Банкол, 50% з.п. (0,2-0,3 кг/га), Дантоп, 16% в.г. (0,08-0,095 

кг/га), Каліпсо, 48% к.с. (0,1-0,2 л/га), Конфідор, 20% в.р.к. (0,2-0,25 л/га), 

Конфідор Максі, 70% в.г. (0,045-0,05 кг/га), Номолт, 15% к.е. (0,15 л/га), 

Нупрід, 20% к.с. (0,2- 0,25 л/га). 

На насіннєвих посівах проти попелиць і картопляної молі можна 

використовувати також препарати Данадим, 40% к.е. (2,0 л/га), Золон, 35 к.е. 

(1,5-2,0 л/га), Дурсбан, 48% к.е. (1,5 л/га). 

Проти фітофторозу і альтернаріозу застосовують фунгіциди Акробат МЦ, 

69% в.г. (2,0 кг/га), Антракол, 70 в.г. (1,5 кг/га), Дітан М-45, 80% з.п. (1,2-1,6 

кг/га), Інфініто, 68,75% к.с. (1,2-1,6 л/га), Квадріс, 25% к.с. (0,6 л/га), Мелоді 

Дуо, 66,8% з.п. (2,0-2,5 кг/га), Пенкоцеб, 80% з.п. (1,6 кг/га), Полірам, 70% в.г. 
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(2,0-2,5 кг/га), Ридоміл Голд, 68% в.г. (2,5 кг/га), Тайтл, 50% в.г. (0,6 кг/га), 

Татгу, 55% к.с. (3,0 л/га), Фітал, 65% в.р.к. (2,0-2,5 л/га), Фольпан, 80% в.г. (2,0 

кг/га), Юнкер, 92% з.п. (2,5 кг/га). 

Якщо строки обробки проти колорадського жука і фітофторозу 

збігаються, тоді посіви обробляють баковою сумішшю інсектициду та 

фунгіциду за 10 днів до збирання врожаю. Застосовують механічне скошування 

бадилля чи хімічну десикацію. Для запобігання ураженню бульб фітофторозом, 

гнилями і бактеріальними хворобами проводять десикацію: на насіннєвих 

посівах за 12-15 днів.  

В післязбиральний період зібрану картоплю просушують і закладають на 

тимчасове зберігання. Через 2-3 тижні її перебирають, видаляють хворі й 

пошкоджені бульби. Під час зберігання підтримують постійну температуру 2-

4°С, відносну вологість повітря 90% та проводять постійну вентиляцію у 

сховищах. 
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Бура, або листова іржа – одна з основних хвороб пшениці (Triticum 

aestivum L.), збудником якої є гриб Puccinia triticina Eriks. Вона може 

призводити до втрат врожаю, а також до зниження якості зерна. Стійкість 

пшениці до бурої іржі обумовлюють Lr-гени. На сьогодні описано більше 80 Lr-

генів пшениці (McIntosh et al., 2013). Виявлення цих генів може допомогти при 

створенні нових сортів пшениці, стійких до бурої іржі. Це є передумовою для 

отримання стабільних високоякісних врожаїв. Використання ДНК-маркерів 

надає можливість ідентифікувати гени стійкості в зразках пшениці, що 

прискорює добір цільових генотипів та підвищує ефективність селекційного 

процесу. В джерелах наукової літератури існує інформація про визначення Lr-

генів в сортах пшениці м’якої озимої української селекції за ДНК-маркерами 

(Карелов А. В. та ін., 2011; Зайцева Г. П. та ін., 2015; Галаєв О. В., Бабаянц Л. Т., 2015).  

Разом з тим, до цього часу не проведено визначення значної кількості 

маркерів до Lr-генів у багатьох українських сортах пшениці м’якої озимої. 

Таким чином, метою роботи була ідентифікація Lr10 та Lr21 генів в сортах 

пшениці м’якої озимої української селекції з використанням ДНК-маркерів.  
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Для виконання досліджень використовували 65 зразків пшениці м’якої 

озимої української селекції: 23 зразка харківської селекції – Інститут 

рослинництва ім В.Я. Юр'єва НААН (ІР); 22 одеської селекції – Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення (СГІ-

НЦСС) та 20 зразків київської селекції – Миронівський інститут пшениці ім. 

В.М. Ремесла НААН (МІП), Інститут фізіології рослин та генетики НАН 

(ІФРГ), Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН” (ННЦ 

«ІЗ»). Робота проводилась у діагностичній лабораторії ТОВ «Агроген» (м. 

Харків). Досліджували наявність генів Lr10 та Lr21 за допомогою 

внутрішньогенних маркерів F12245/Lr10-6/r2 (Stepien et al., 2003) та KSUD14 

(Huang et al., 2003). ДНК виділяли з суміші п'яти насінин кожного зразка 

пшениці за допомогою набору для виділення ДНК «Diatom DNA Prep100». 

Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) здійснювали у пробірках з 

ліофілізованим набором реактивів для ПЛР («GenePak PCR core») в 

ампліфікаторі «Терцик» за програмами, запропонованими Stepien et al. (2003) 

для Lr10 та Huang et al. (2003) для Lr21.  

Продукти ампліфікації розділяли у 1,5 % агарозному гелі з бромистим 

етидієм з подальшою візуалізацією на трансілюмінаторі Viber Lourmant. Гелі 

фотографували. Для визначення розмірів продуктів ампліфікації застосовували 

демоверсію програми TotalLab 120 (totallab.com). Аналіз джерел літератури 

показав незначну кількість наукових досліджень щодо ідентифікації Lr-генів в 

українських сортах пшениці м’якої озимої за допомогою ДНК-маркерів. Разом з 

тим, різні типи ДНК-маркерів розроблені більш ніж для тридцяти генів 

стійкості до бурої іржі (McIntosh et al., 2013). Переваги для селекції віддаються 

внутрішньогенним маркерам. Адже такі маркери розроблено лише для незначної 

кількості Lrгенів, а саме Lr1, 10, 21, 34 (Долматович Т. В., Буйлочник А. А., 2013).  

Для дослідження нами було обрано два внутрішньогенних маркери 

12245/Lr10- 6/r2 та KSUD14 до генів Lr10 та Lr21 відповідно. Ці маркери 

раніше не вивчалися у вибірці зразків пшениці української селекції, що була 

сформована нами для дослідження. В результаті ПЛР із використанням 

праймерів F12245 та Lr10-6/r2 синтезується фрагмент довжиною 310 п.н. у 

зразках пшениці, у яких наявний ген Lr10, в той час як у інших форм пшениці 

цей фрагмент відсутній. Наявність гена Lr21 при використанні маркера 

KSUD14 визначається присутністю фрагмента розміром 669 п.н. У зразків 

пшениці, у яких відсутній ген Lr21, ампліфікуються фрагменти довжиною 757 

п.н. та 774 п.н. При ідентифікації гена Lr10 із використанням праймерів F12245 

та Lr10-6/r2 ідентифіковано фрагмент розміром 310 п.н. у десяти сортів 

пшениці м’якої озимої, створених в двох селекційних центрах – ІР (Альянс, 

Фермерка, Ферригинеум 1239) і СГІ (Куяльник, Зміна, Жайвір, Ластівка 

одеська, Ватажок, Ніконія, Антонівка).  

У зразках пшениці київської селекції ген Lr10 не виявлено. Із 

використанням маркера KSUD14 фрагмент 669 п.н., що свідчить про наявність 

Lr21 гена, у досліджених зразках пшениці не ідентифіковано. В більшості 

вивчених зразків пшениці за маркером KSUD14 виявлено фрагмент 754 п.н. 

Так, його частота у зразках пшениці харківської та київської селекції становила 
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98 %, а одеської – 100 %. У двох зразків пшениці було також ідентифіковано 

фрагмент 774 п.н. – лінія 808/10 (ІР) та Володарка (ІФРГ). Ці зразки були 

гетерозиготні за маркером KSUD14, тобто в них були присутні обидва 

фрагмента – 754 та 774 п.н. Загальна гетерозиготність за маркером KSUD14 у 

вивченій вибірці зразків пшениці становила 3 %.  

Отже, аналіз наявності внутрішньогенних маркерів до генів Lr10 та Lr21 у 

зразках пшениці м’якої озимої української селекції показав наявність Lr10 гена 

у 10 сортів пшениці – Альянс, Фермерка, Ферригинеум 1239 (ІР) та Куяльник, 

Зміна, Жайвір, Ластівка одеська, Ватажок, Ніконія, Антонівка (СГІ-НЦСС). Ген 

Lr21 не виявлено в досліджених зразках пшениці м’якої озимої. Отримана 

інформація може бути в подальшому використана в селекційних програмах, 

спрямованих на отримання сортів пшениці, стійких до бурої іржі, а також для 

формування ознакових колекцій генетичних ресурсів пшениці м’якої озимої. 

 

 

ВИРОЩУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

БІОПАЛИВА  В УМОВАХ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шаповалов А. О. 

Науковий керівник: Абрамова А. С. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Дефіцит традиційних енергетичних ресурсів у світі призводить до пошуку 

більш ефективних альтернативних джерел енергії. Одночасно із використанням 

енергії сонця і вітру все більшого поширення набуває сировина рослинного 

походження: різні твердопаливні матеріали, біоетанол, біодизель та біогаз, які є 

продукцією сільськогосподарського виробництва. У майбутньому людство 

більше цікавитиме використання рослин як джерела палива для отримання 

теплової та електричної енергії. Енергетична залежність України, зниження 

врожайності основних сільськогосподарських культур зумовлюють 

необхідність пошуку культур, які відрізняються високою врожайністю, 

посухостійкістю та невибагливістю до умов вирощування та відповідають 

вимогам до використання у біоенергетичній галузі.  

Однією з таких біоенергетичних культур є сорго цукрове (Sorghum 

saccharatum), унікальна злакова рослина як за своїми біологічними 

особливостями, так і за господарсько-цінними ознаками. Тому актуальним є 

вивчення технології вирощування сорго цукрового як біоенергетичної культури 

для виробництва рідкого біопалива у вигляді етанолу, твердого палива у 

вигляді брикетів та пелетів а також газоподібного у вигляді біогазу. Метою 

роботи є обґрунтування елементів технології вирощування сорго цукрового для 

виробництва біопалива. Об'єкт дослідження – процес формування 

продуктивності сорго цукрового як біоенергетичної культури. Предмет 

дослідження – гібриди сорго цукрового. Дослідження проводились за 

наступною схемою: Фактор А: Гібриди: 1 - Довіста; 2 - Троїстий. Фактор В: 
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Ширина міжрядь 1–45 см; 2–70 см. Фактор С: щільність рослин: 1 – 150 тис. 

шт./га; 2 - 250 тис. шт./га; 3 - 350 тис. шт./ 

Польову схожість насіння визначали після повних сходів, відношенням 

числа насіння, що зійшло, до висіяного, виражене у відсотках. Динаміку 

наростання зеленої маси визначали шляхом відбору рослин з двох погонних 

метрів з наступним зважуванням, на певних періодах росту і розвитку рослин. 

Вміст сухої речовини визначали шляхом відбирання рослин масою до 1 кг, 

після чого їх ретельно подрібнювали, з цього зразка відбирали 2 наважки по 10 

г кожна, які висушували до абсолютно сухої маси в сушильній шафі при t 100-

105°С протягом 4-6 годин. Облік урожайності з облікових ділянок проводили 

шляхом зважування зеленої маси з кожної ділянки з наступним перерахунком її 

на гектар. Вміст загальних цукрів у розчинах сорго цукрового визначали за 

допомогою йодометричного методу Люффа-Шорля. Вихід біоетанолу 

розраховували для кожного варіанту досліду, враховуючи, що вихід соку 

становить 50 % від біомаси, вихід біоетанолу з цукру становить 51 %. При 

цьому враховували заводський вихід який коливається від 86 до 92 %. В наших 

розрахунках цей показник приймали – 90 %.  

Найвища врожайність біомаси сорго цукрового спостерігається за на 

варіантах з шириною міжрядь 70 см і густотою стояння рослин 250 тис. шт./га – 

64,8 т/га у гібриду Довіста та 75,2 т/га у гібриду Троїстий.  

Накопичення сухої речовини у рослин інтенсивніше відбувається у фазу 

воскової стиглості зерна і становить 20,9-23,0 % залежно від гібриду та площі 

живлення. Максимальний вихід сухої маси забезпечує густота стояння рослин 

250 тис. шт./га і ширина міжрядь 70 см, у гібриду Довіста вона становить 14,3 

т/га, у гібриду Троїстий – 17,3 т/га. 

Найвищий загальний вміст цукрів у гібриду Довіста становив 17,2 %, 

вихід соку – 32,4 т/га, а у гібриду Троїстий відповідно 18,6 % та 37,6 т/га за 

густоти стояння рослин 250 тис. шт./га і ширини міжрядь 70 см. 

Максимальний розрахунковий вихід біоетанолу, твердого біопалива та 

біогазу отримано за ширини міжрядь 70 см та густоти – 250 тис. шт./га – 3,6, 

17,3 т/га і 12,1 тис. м3/га у гібриду Троїстий. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТИПІВ ЛІСІВ У РІЗНИХ ВИДІВ ЛАНДШАФТІВ 

Гонцевич В. О. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Коляда В. П. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Ландшафти поділяють на культурні, тобто змінені людиною з метою 

задоволення певних потреб, та природні, які не перетворені діяльністю людини, 

а сформовані комплексом природних чинників (кліматичних, грунтово-

гідрологічних тощо), здатні саморозвиватися та відзначаються характерним 

кругообігом речовин і енергії. На території України виділено 132 види 

природних ландшафтів. 
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Естетичні властивості лісових насаджень визначаються декоративними 

якостями деревно-чагарникової рослинності, просторовою структурою, а також 

певним поєднанням з відкритими поверхнями. Деревна порода, яка домінує у 

складі деревостану, називається основним едифікатором або 

ландшафтоутворювачем. 

Залежно від едифікатора, розрізняють ландшафти хвойного і листяного 

лісу. У свою чергу ландашафти хвойного лісу поділяють на світло- і 

темнохвойні, а серед ландшафтів листяного лісу розрізняють ландшафти 

широко- і дрібнолистяного лісу. В окрему групу виділяють ландшафти хвойно-

листяного лісу. Зовнішній вигляд ландшафтів визначають склад, ярусність, вік, 

зімкнутість, походження та інші лісівничо-таксаційні особливості. 

Лісостепова зона займає майже третину (31,6 %) території України. 

Особливістю зони є поєднання в межах Лісостепу трьох різних зональних типів 

ландшафтів. Це широколистянолісові ландшафти з сірими і темно-сірими 

лісовими ґрунтами, що утворилися на підвищених територіях, на високих 

схилах лівих приток Дніпра; власне лісостепові ландшафти з чорноземами 

опідзоленими і реградованими, які представлені фрагментарно збереженими 

широколистяними лісами серед сільськогосподарських угідь; лучно-степові 

ландшафти з чорноземами типовими, або глибокими, з лучно-чорноземними 

ґрунтами, що тепер розорані й трансформовані в агроландшафти. У межах 

річкових заплав поширені лучні й болотні ландшафти, площі яких значно менші. 

Класифікуючи ландшафти України, враховують їх походження, історію 

розвитку, взаємозв'язки між їх компонентами, ступінь зміненості під впливом 

господарської діяльності, закономірності просторової диференціації. У цьому 

полягає суть застосовуваного ландшафтно-генетичного принципу виявлення 

природно-територіальних комплексів (ПТК), визначення їх місця серед 

класифікаційних одиниць. Їх типологія складається на основі всебічного 

аналізу взаємозв'язків головних ландшафтоутворюючих факторів: сонячної 

радіації, літо- і гідросфери, на поверхні яких відбувається взаємодія сонячної 

радіації та внутрішньо земної енергії, а також циркуляції атмосфери як 

основного механізму перенесення тепла і вологи з одних місць в інші. 

Взаємодія цих факторів через обмін тепла, вологи й органо-мінеральний 

речовинний обмін зумовлює виникнення і розвиток ПТК. Просторова 

структура, зовнішні риси і походження ПТК, особливості їх господарського 

використання зумовлюються не тільки певними фізико-географічними 

процесами, а й відображають особливості взаємодії ландшафтоутворюючих 

чинників і завжди мають риси зональності та провінціальності. 

Типи і підтипи ландшафтів виділяють всередині класів за певним 

співвідношенням тепла і вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів 

ґрунтового і рослинного покриву, хід фізико-географічних процесів, 

особливості гідрологічного режиму. Клас рівнинних східноєвропейських 

ландшафтів об'єднує їх типи: мішанолісові (17,2% території України); 

широколистянолісові (6,9%); лісостепові (31,2 %); степові (31,7 %) з підтипами 

північностепових, середньостепових, південностепових; сухостепові (7,3%) 

ландшафти. 
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На основі аналізу ландшафтно-морфологічних структур, їх зіставлення 

складається типологія фізико-географічних регіонів. Аналіз ландшафтно-

морфологічних структур посилює диференційованість підходу до 

господарського використання території. У межах України переважають 

перетворені господарською діяльністю ландшафти, які можна згрупувати, 

виділивши окремо ландшафти меліоровані, агрокультурні, лісові, селітебні, 

промислові, урбанізовані, рекреаційні та ін. Глибоке вивчення ландшафтів 

передбачає необхідність конструктивного підходу та прогнозування розвитку 

ландшафтів у зв'язку з великомасштабними землеробськими гідротехнічними, 

лісокультурними та іншими господарськими заходами, які змінюють структуру 

ландшафтів. Тривалий процес антропогенних змін ландшафтів може бути 

спрямований відповідно до природного перебігу фізико-географічних процесів. 

Отже, при дослідженні ландшафтів основним предметом комплексного 

фізико-географічного вивчення є структурно-функціональна організація, 

режими, парагенетичні зв'язки і динаміка змінних станів у межах одного 

інваріанта, а також їх якісні зміни. Необхідною умовою нормованого розвитку, 

збереження і збагачення культурних ландшафтів є постійний догляд за ними, 

територіальна і функціональна організація, адаптована до їх структури і 

динаміки, з регульованим природокористуванням. 
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ОЗОНУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ 

Абрамова А. С. 

Науковий керівник: кандидат географічних наук Коробкова Г. В. 

Луганський національний аграрний університет 
 

Водопостачання є однією з найважливіших галузей техніки, спрямованої 

на підвищення життєвого рівня людей, благоустрій населених пунктів, 

розвиток промисловості й сільського господарства. Постачання населення 

якісною питною водою в достатній кількості має важливе соціальне й 

санітарно-гігієнічне значення, запобігання людей від епідемічних інфекційних 

захворювань, що поширюються через воду.  

У зв'язку з ростом населення й всезростаючим його концентрацією на 

невеликих площах у великих містах і промислових центрах виникає недолік 

чистої прісної води. Для потреб сучасних міст необхідно величезна кількість 

води, що строго відповідає за своїми показниками вимогам ДСТУ. 

У цей час озонування є єдиним універсальним методом обробки води, що 

дозволяє ефективно впливати на велику кількість різних забруднень штучного 

й природного походження з одночасним знезаражуванням вод. Цей метод 

проявляє свою дію одночасно в бактеріологічному, фізичному й 

органолептичному відношеннях. 

З бактеріологічної точки зору досить істотно, що всі мікроби - патогенні 

сапрофітові, що зустрічаються у воді, знищуються озоном, при цьому їхнє 

пожвавлення зовсім виключене. Озон володіє високим спорицидним ефектом, 

що перебуває в прямій залежності від кількості озону, пропущеного через воду, 

і у зворотній залежності від кількості органічних забруднень води. 

Завдяки значному зменшенню змісту органічних речовин в озонованій 

воді, остання стає менш підданої наступним забрудненням.  

З фізичної точки зору вода після озонування перетерплює значні якісні 

зміни. У досить великому шарі вода здобуває гарне блакитнувате фарбування, 

властиву водам джерельним або стікаючим глетчерами. При озонуванні вода 

добре аерується, що дає їй засвоюваність і приємність для питного споживання. 

З органолептичної точки зору в озонованій воді не тільки не виникає 

яких-небудь присмаків і заходів (що неминуче при хлоруванні), але, навпаки, 

усуваються всякі сліди присмаку й заходу, що раніше існували в оброблюваній воді. 

З хімічної точки зору мінеральні речовини, розчинені у воді й визначальні 

в деякій мері її живильні властивості, не змінюються після озонування. У теж 

час обробка озоном не надає воді ніяких додаткових сторонніх речовин і 

хімічних сполук. У воді залишаються тільки продукти озонування тих речовин, 

які надавали їй кольоровість присмак і запах. 
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Традиційні методи очищення не усувають значного змісту 

мікрозабруднюючих речовин, що погіршують якість кінцевого продукту - 

питної води. Навіть адсорбція активованим вугіллям не забезпечує необхідної 

ефективності очищення. Активоване вугілля хоча й дає задовільне рішення для 

усунення пестицидів і вуглеводнів, але не може конкурувати з озоном для 

очищення води від фенолів, детергентів (синтетичні поверхнево-активні 

речовини) і речовин, що екстрагуються хлороформом (пестициди, отрутні 

хімікати й вуглеводні). 

Озонування дозволяє так само видаляти з води Fe і Mn. Установка для 

одержання озону розташовується безпосередньо на території очисних споруд, 

що не тягне додаткових витрат на навантаження й транспортування. 

Можливості методу озонування досить великі, але, володіючи рядом 

позитивних властивостей, озонування не позбавлене й недоліків (висока 

вартість одержання озону, токсичність). Але недоліки цього методу не можуть 

служити причиною його обмеження при використанні в техніку водопідготовки. 

Озонування є єдиним універсальним методом обробки води, що дозволяє 

ефективно впливати на велику кількість різних забруднень штучного й 

природного походження з одночасним знезаражуванням вод. Цей метод 

проявляє свою дію одночасно в бактеріологічному, фізичному й 

органолептичному відношеннях. В дипломі зроблено екологічне і економічне 

обґрунтування впровадження методу озонування питних вод.  
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Раніше до використання кормів з високим вмістом клітковини у раціонах 

свиней підходили, в основному, з позиції здешевленню раціонів, а вивченням 

фізіологічної ролі клітковини для організму ніхто не займався. Сира 

клітковина, до складу якої входить целюлоза, геміцелюлоза і лігнін, є не тільки 

джерелом енергії в організмі свиней, але й виконує ряд специфічних функцій. 
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Свині у менший мірі здатні використовувати сиру клітковину ніж інші 

сільськогосподарські тварини. Їх травний тракт включає простий шлунок 

невеликої ємкості. Тому кількість сирої клітковини, яку свиня може 

використати у раціоні, обмежена. Узгоджених даних відповідно до того, як 

багато сирої клітковини може використати свиня немає. Тому актуальним є 

дослідження по визначенню оптимального рівня клітковини у комбікормах для 

поросят-сисунів і поросят після відлучення [1]. 

У працях зарубіжних дослідників [3, 5, 6] по вивченню впливу клітковини 

на процеси травлення у свиней зазначається, що ступень перетравлення 

органічної речовини і енергії раціонів знижується по мірі збільшення у них 

кількості клітковини. Інші вважають [2, 4], що при використанні раціонів з 

високим вмістом клітковини збільшується маса шлунку і кишкового тракту, 

знижується захворюваність диспепсією. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу різних рівнів клітковини 

у комбікормах поросят-сисунів і поросят після відлучення. 

Дослід був проведений у дослідному господарстві Інституту 

тваринництва. Дослідження проводили на 3 групах поросят-сисунів і 

відлучених поросятах по 27 – 28 голів у кожній. У процесі проведення досліду 

ураховували та вивчали: кількість кормів, їх поїдання і залишок, ріст та 

розвиток тварин. 

Тварини дослідних груп отримували збалансований за основними 

поживними речовинами комбікорм. Різниця у поживності комбікорму була 

тільки за вмістом сирої клітковини. Різний рівень клітковини регулювали 

введенням до комбікормів різної кількості люцернового трав'яного борошна. 

Борошно додавали замість адекватного зменшення долі зернових компонентів комбікорму. 

Поросята першої групи одержували основний раціон до складу якого 

входило 2 % трав'яного борошна, що взагалі забезпечило 4,8 % клітковини від 

сухої речовини комбікорму. Друга група поросят отримувала 6 % трав'яного 

борошна, третя 10 %, що відповідало вмісту клітковини – 5,5 % і 6,2 % 

відповідно від сухої речовини комбікорму. Концентрацію обмінної енергії 

регулювали добавками кормового жиру. 

Аналіз результатів досліду свідчать, що поросята які отримували у 

середньому за дослід комбікорм з вмістом клітковини 4,5 % від сухої речовини, 

перебільшували за енергією росту аналогів контрольної і третьої групи. Така ж 

тенденція спостерігалась і показниках  середньодобових приростів живої маси. 

Якщо порівнювати добовий приріст другої і контрольної групи, то він більшим 

на 5,6 % у групі, яка отримувала комбікорм із вмістом клітковини 4,5 %. 

Середньодобовий приріст тварин третьої дослідної групи склав 337 г, що на 5,3 

% і на 10,4 % менше ніж у контролі і третій групі, відповідно. 

Слід зазначити, що поросята другої та третьої дослідних груп спокійно 

перенесли відлучення. Випадків захворювання практично не було.  

Пояснюється це тим, що підвищений рівень сирої клітковини у складі 

комбікорму сприяє придушенню життєдіяльності патогенних форм кишкової 

палички у зв'язку зі зниженням кількості поживного середовища для її 

розвитку. 
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Важливою проблемою відтворення у скотарстві є виявлення телиць у 

статевій охоті з наступним штучним осіменінням. Без надійного системного 

контролю охоти у самиць успіх штучного осіменіння не передбачений [1, 2].  

Відомо, що при безприв’язному утриманні корів під час доїння в 

доїльно-молочних блоках основна маса корів приходить в охоту в ранковий та 

вечірній часи (50-70 %) і в нічний час з 22
00

 до 5
00

 (~25 %). Показано, що на 

поведінку та продуктивність тварин, у тому числі і статеву (прояв рефлексу 

нерухомості при статевій охоті у корів і телиць впродовж доби) впливають 

ритм годівлі, утримання, доїння й вибірки тварин в охоті [3].  

Корови належали ДПДГ «Кутузівка» Харківської області, живою масою 

400 – 600 кг, віком від 3 до 6 років, чорно-рябої та української червоно-рябої 

молочних порід. 

З метою вивчення частоти народжуваності бичків й теличок у корів 

залежно від ранкового та вечірнього виявлення статевої охоти з подальшим 

штучним осіменінням проводили дослід на коровах і телицях парувального віку 

української чорно-рябої молочної породи при їх безприв’язному утриманні. 

Самиць у стані статевої охоти виявляли впродовж робочого часу операторів зі 

штучного осіменіння. Першу вибірку корів проводили з 6 
00

 до 9 
00

 з 

послідуючим штучним осіменінням з 9 
00

 до 10 
00

. Корів, що були виявлені в 

першій половині дня, повторно осіменяли впродовж 15 
00

 – 16 
00

 години. 

Наступні виявлення корів/телиць парувального віку в охоті проводили з 11 
00

 до 

12 
30

 та з 13 
00

 до 15 
00

, осіменяли з 16 
00

 до 17 
00

. Подальше виявлення корів в 

охоті і їх осіменіння проводили із 17 
30

 до 18 
30

. 

За результатами аналізу даних журналу форми обліку «Штучне 

осіменіння корів і телиць» з урахуванням статі нащадків при отеленнях корів 

http://www.dehyassoc.ca/
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визначали ефективність ранкового (9 
00

 – 10 
00

) та вечірнього (17 
30

 – 18 
30

) 

осіменінь.  

Проведено аналіз штучного осіменіння 717 корів/телиць парувального 

віку: 7 
00

 – 19,94 %; 8 
00

 – 19,25 %; 9 
00

 – 9,21 %; з 10 
00

 – 12 
00

 – 14,78 %; з 

13
00

-14
00

 – 4,32 %; з 15 
00

 – 16 
00

 – 15,2 %; з 17 
00

 – 19 
00

 – 9,76 %; 20 
00

 – 6,83 %. 

Тобто у більшої кількості тварин статева охота відмічена у ранковий час (49,10 %). 

Показано, що за серпень – жовтень було проведено результативних 130 

ранкових та 119 вечірніх осіменінь, тобто загальна кількість тільних корів 

становила 249 голів (34,73 %).  

На наступному етапі після отелення корів визначали кількість бичків та 

теличок залежно від ранкового та вечірнього виявлення статевої охоти. 

Загальна кількість народжених телят за вищевказаний період становила 229 

голів: 121 бичок (52,84±4,54 %) та 108 теличок (47,16±4,8 %). Від ранкових 

осіменінь отримали всього 120 нащадків, з яких 70 бичків (58,33±4,5 %) та 50 

теличок (41,67±4,5 %); за результатом вечірніх осіменінь всього отримано 109 

телят, доля бичків становила 51 голову (46,79±4,72 %), а теличок – 58 

(53,21±4,72 %). 
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ЗМIНИ ФIЗIOЛOГIЧНИХ ПAРAМЕТРIВ РОСЛИН ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Гуєвська І. О. 

Науковий керівник: Мозгова Т. Ю. 

ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» 

 

Oснoвним фaктoрoм пiдвищення врoжaйнoстi сiльськoгoспoдaрських 

культур з пoзицiї сучaснoї фiтoфізіології є oсвoєння тa впрoвaдження сучaсних 

пiдхoдiв дo покращення умов живлення рoслин [1]. 

Рoслини, зaбезпечені пoвнoцiнним кoмплексoм мiкрooргaнiзмiв, здaтні 

oдержувaти пoвнoцiнне живлення i, як результaт, реaлiзувaти свiй пoтенцiaл 

щoдo врoжaйнoстi. Якщo ж aгрoценoз бioлoгiчнo дегрaдoвaний, нaвiть зa 

дoстaтньoгo внесення мiнерaльних дoбрив сiльськoгoспoдaрськi культури не 

зaбезпечaть пoвнoцiннoгo урoжaю. У зв’язку з цим виникaє неoбхiднiсть у 

зaстoсувaннi прийoмiв, спрямoвaних нa збiльшення чисельнoстi тa aктивнoстi 

aгрoнoмiчнo цiнних мiкрooргaнiзмiв у кoреневiй зoнi рoслин, чoгo пoтребують 

прaктичнo всi aгрoценoзи, oскiльки грунти, як уже зaзнaчaлoсь, є бioлoгiчнo 

дегрaдoвaними. Oдним iз тaких зaхoдiв є зaстoсувaння в технoлoгiях 

вирoщувaння культурних рoслин мiкрoбних препaрaтiв [2].  

Aктуaльнiсть зaстoсувaння бioтехнoлoгiй i бioпрепaрaтiв зрoстaє з 

кoжним днем. Бioпрепaрaти – це препaрaти нa oснoвi живих мiкрooргaнiзмiв. 

При їх викoристaннi вiдбувaється зaселення грунту тa кoренiв рoслин 

кoрисними мiкрooргaнiзмaми [3].  

Існує бaгaтo видiв бaктерiaльних бioпрепaрaтiв, якi зaбезпечують 

пoлiпшення живлення рoслин тa пoкрaщують урoжaйнiсть рoслин. Всi цi 

препaрaти екoлoгiчнo чистi, безпечнi для людей i тварин [4]. 

Метою роботи є дослідження дії бактеріальних препаратів, таких як: 

Рiзoлaйн, Фiтoцид, Бioкoмплекс-БТУ, Гумaт, Бaцилiн тa прилиплювaч Липoсaм 

на змiни фiзioлoгiчних пaрaметрiв рослин сoї звичaйнoї селекцiї сoрту Вoрсклa 

тa геннoмoдифiкoвaнoї сoї сoрту Кoнoр. 

Прoтягoм вегетaцiйнoгo перioду в прoцесi рoсту й рoзвитку рoслини сої, 

сoрти Вoрсклa звичaйнoї селекцiї тa Кoнoр геннoрмoдифiкoвaний пo-рiзнoму 

реaгують нa умoви нaвкoлишньoгo середoвищa, змiну темперaтурнoгo режиму, 

вoлoгoзaбезпечення i, як нaслiдoк, все це впливaє нa прoдуктивнiсть (рис.1). 
 

Рис.1. 
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Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що найбільший результат сформувався 

у сорту Конор на варіантах, оброблених біопрепаратами Різолайн, Різолайн в 

комплексі з Липосамом, Фітоцид, Біокомплекс-БТУ, й досягнув                           

0,296-0,221 кг/м
2
, дещо меншими були показники у сої сорту Ворскла на 

варіантах, оброблених біопрепаратами Різолайн в комплексі з Липосамом, 

Гумат, Бацилін та Гумат, Бацилін в комплексі з Липосамом, і досягнув 0,215-

0,172 кг/м
2
. 

Меншими на 0,161-0,144 кг/м
2 

виявилися показники урожайності у сої 

звичайної селекції сорту Ворскла на варіантах, оброблених біопрепаратами 

Різолайн, Фітоцид, Біокомплекс-БТУ, та у генномодифікованої сої сорту Конор 

на варіантах, оброблених біопрепаратами Гумат, Бацилін та Гумат, Бацилін в 

комплексі з Липосамом, – на 0,158-0,121 кг/м
2
. 

У результаті проведених досліджень прийшли до висновку, що інокуляція 

насіння сої позитивно вплинула на формування симбіотичного апарату у 

рослин. Внесення перед сівбою біопрепаратів не пригнічує азотфіксуючої 

діяльності мікроорганізмів, навпаки, сприяє утворенню більшої кількості 

бульбочок на кореневій системі порівняно з необробленим варіантом 

(контролем). 
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МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ МОЛОДНЯКУ  

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Дмитренко Т., Пронько-Кириленко А., Расходова О. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Василець В. Г. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Важливим показником якісної оцінки туші є морфологічний склад, тобто 

співвідношення в ній м’язової, жирової та кісткової тканин. Найбільш високо 

ціняться туші з великою кількістю м’язової тканини з тонким шаром 

підшкірного жиру, із відносно невеликою масою кісток.  

Досліди проводили на молодняку великої рогатої худоби при стійловому 

утриманні. які належали: до вітчизняної української червоно-рябої породи (I 

група, контрольна) та помісей української червоно-рябої з вітчизняними 

м`ясними – поліською (II група), волинською (III група), українською м`ясною 

(IV група) породами (по 10 голів у кожній групі). 
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Морфологічний склад туш вивчали шляхом їх обвалювання, що дало 

змогу виявити деякі відмінності за цим показником між порівнюваними 

генотипами. 

Оскільки м’ясна продуктивність визначається сумарним показником росту та 

розвитку окремих частин тіла, нами вивчались ці показники. Найбільша питома 

вага в туші бугайців припадала на тазостегнову та спиннореберні частини як у 

18 (відповідно від 27,8 % до 30,1 % та від 26,5 % до 28,4 %), так і у 21-міс. віці 

(відповідно від 28,5 до 30,9 % та від 25,1 % до 27,9 %). 

При порівнянні усіх генотипів найвищий показник за виходом цих частин 

встановлено у тушах бугайців четвертої групи: у середньому на 0,3-2,3 % у віці 

18 місяців та на 0,5-2,4 % – у 21 місяців. У тому числі перевага помісей від 

поєднання української молочної червоно-рябої з українською м’ясною породою 

над ровесниками другої та третьої груп у 18 та 21-міс віці становила відповідно 

на 4,9 кг (14,6 %) і 5,9 кг (18,1 %) та на 4,4 кг (10,6 %) і 6,5 кг (16,4 %). 

Змінювався вихід тазостегнової частини у бугайців залежно від віку їх при 

забої. Так, у середньому по групах цей показник збільшувався у віці 21 місяць 

на 3,9-8,0 кг або на 0,7-0,8 %. 

Помісні бугайці, одержані від поєднання молочної породи з українською 

м’ясною, мали вищу абсолютну та відносну масу плечолопаткової частини. 

Так, суттєву перевагу за цим показником вони мали у порівнянні з 

чистопородними ровесниками: в 1,58 та в 1,7 раза відповідно у 18 та 21-міс віці. 

Стосовно спиннореберної частини у відсотковому співвідношенні були 

одержані майже однакові показники, з невеликою перевагою бугайців першої 

групи при обох строках забоїв. 

При проведенні забою у 21-міс віці та розрубі напівтуші на окремі 

природно-анатомічні частини встановлено високі показники за виходом 

найбільш цінних частин. Цей факт ще раз підтверджує про можливість 

подовження строку відгодівлі та забою бугайців до 21-місячного віку. Різниця 

за цими показниками у порівнянні з 18-міс віком становила 0,6-0,8 %. Перевага 

помісних бугайців у порівнянні з чистопородними ровесниками становила 

1,5-2,4 %. 

Відомо, що велике зацікавлення в сучасного споживача викликає високий 

вміст м’яса в тушах великої рогатої худоби. Тому нами при забої 

досліджуваних бугайців у різні вікові періоди було проведено відокремлення 

м’яса від кісток (обвалювання) напівтуш. 

При дослідженні морфологічного складу туш тварин різних генотипів у 

18-міс віці встановлено, що найкращі показники виходу м’яса були у 

бугайців-помісей (II-IV група).  

Ця різниця на їх користь у середньому становила 1,3-2,2 % (Р>0,95). Що 

стосується порівняльної характеристики молодняку помісних генотипів, то 

кращими серед них за показниками складу туш були тварини від поєднання 

української молочної червоно-рябої породи з українською м’ясною породою. 

Вони переважали чистопородних ровесників на 2,2 % (Р>0,95); помісей із 

поліською породою – на 0,9 %; помісей із волинською породою – на 0,7 % 
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(Р>0,95). У цих тварин спостерігався найвищий вихід м’яса на 1 кг кісток 

відповідно: 0,6 кг; 0,26 кг та 0,20 кг. 

Таку ж тенденцію спостерігали і при забої бугайців різних генотипів, 

яких вирощували при стійловій системі утримання, у віці 21 місяць. 

Різниця за вмістом м’яса в тушах помісних бугайців у порівнянні з 

чистопородними ровесниками становила 1,8-2,2 %. Серед помісних генотипів, 

як і у 18-місчному віці, кращими виявилися ровесники четвертої групи, які 

переважали тварин другої і третьої групи за цим показником на 0,4 %. 

За показника виходу м’яса на 1 кг кісток бугайці четвертої групи дещо 

переважали помісних ровесників на 0,11-0,12 кг (Р<0,95). 

Порівнюючи морфологічний склад туш бугайців різних генотипів 

залежно від віку забою встановлено, що з віком вміст м’яса в тушах зростає. 

Однак, у результаті збільшення з віком кісткової тканини в організмі 

тварин дещо зменшується у ваговому відношенні вихід м’яса на 1 кг кісток. 

Зниження показнику м’ясності по всіх групах із 18- до 21-місячного віку 

було незначним і знаходилося в межах від 0,08 до 0,23 кг на 1 кг кісток. 

Зважаючи на вищевикладене слід висновувати, що при вирощуванні в 

умовах стійлового утримання бугайці всіх досліджуваних генотипів зберігали 

м’ясні якості на високому рівні, що дає змогу пропонувати подовжити строк 

вирощування бугайців усіх генотипів до 21-місячного віку. 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕДУ 

Должних А. А. 

Науковий керівник: Мозгова Т. Ю. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Натуральний мед – це продукт, створюваний медоносними бджолами 

шляхом переробки нектару рослин, а також медв’яної роси і паді. Він являє 

собою солодку ароматичну тягучу сиропоподібну чи закристалізовану масу зі 

своєрідним смаком і запахом. Колір меду різноманітний – від прозорого, 

світлого до яскраво-жовтого, коричневого і бурого тонів [3]. 

Хімічний склад і харчова цінність вітчизняного меду різноманітні і 

залежать від джерела нектару, регіону виростання нектароносних рослин, часу 

одержання, зрілості меду, породи бджіл, погодних і кліматичних умов, сонячної 

активності й інших факторів. Однак основні групи речовин у складі меду є 

постійними для нього. Натуральний мед ділять на квітковий, падевий і 

змішаний [2]. 

Мед широко застосовують як харчовий, дієтичний продукт і лікувальний 

засіб. Відповідно до призначення він повинен гарантовано мати певний склад. 

У зв'язку з цим доцільно проводити його експертизу. Необхідність проведення 

експертизи меду викликана також існуванням його фальсифікатів, що 

нерівноцінні натуральному меду як продукту харчування, а тим більше – при 

його використанні в лікувальних цілях. Завдання експертизи меду полягає в 

підтвердженні відповідності досліджуваного продукту за складом і 
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властивостями натуральному меду. Крім того, експертизу меду проводять для 

дослідження його якості з позицій поживності, санітарно-гігієнічних вимог, 

можливості тривалого зберігання і припустимості для споживання. 

Натуральний мед повинен бути зрілим, тобто добутим із запечатаних бджолами 

комірок, і мати певний хімічний склад. Відкачування меду незрілого, а також 

неправильні умови його зберігання й обробки можуть призвести до 

розкладання наявних компонентів і зниження цінності продукту. Санітарно-

гігієнічні вимоги до меду включають припустимі рівні вмісту природних чи 

абіотичних речовин, відсутність забруднюючих механічних домішок. Вимоги 

до якості меду згідно ДСТУ, були прийняті в 1987 р. і ще досі діють в Україні [1]. 

Метою роботи є дослідження зразків меду з різних пасік на якість та 

наявність домішок. 

Для дослідження було взято три зразки меду, які було придбано на ринку, 

мед соняшниковий (зразок №1), мед різнотрав’я (зразок під №2), та 

(зразок №3) – гречаний мед. Кожному зразку була дана органолептична оцінка 

за кольором, запахом, смаком і консистенцією, а також фізико- хімічний аналіз 

на наявність борошна або крохмалю. 

Був проведений аналіз кольору проб меду. Всі зразки за кольором 

відповідають своїм сортам враховуючи термін зберігання. Смак меду визначали 

при його нагріванні (до 30
0
С), (зразок №2, 3) мали приємний, дещо приторний, 

а у (зразку №1) був присутній кислуватий присмак, аромат (зразку №2) 

визначений під час досліду мав витончений, тонкий «букет» різних трав, 

(зразок №1) – мало виражений, а (зразок під №3) – приємний, гречаний. Для 

визначення консистенції (в’язкості) меду, під час досліду в кожен із зразків 

занурювали ложку, потім ложку витягували і оцінювали характер стікання 

меду: в’язка консистенція притаманна (зразку під №2, 3), на ложці залишилась 

значна кількість меду, він стікав більш товстими нитками і витягнутими 

краплями, (зразок №1) мав не однорідну, змішану  консистенцію – розшарування: 

знизу – закристалізований, над ним більш темного кольору – рідкий шар. 

Для визначення домішок крохмалю чи борошна розчин меду (1:1) 

кожного із зразка додавали по краплі настоянки йоду. За наявності синього 

забарвлення можна судити про домішки крохмалю чи борошна. У (зразках №1, 

2, 3) зміна кольору не відбувалася. 

У результаті проведених досліджень прийшли до наступних висновків: 

– органолептичний аналіз меду показав, що (зразок №1) мав невиражений 

запах, дефект смаку, неоднорідну консистенцію. Ці результати свідчать про 

неправильне зберігання меду або мед зібрали несвоєчасно – «незрілим»; 

– метод фізико-хімічного дослідження показав, що наявність крохмалю і 

борошна у всіх зразках відсутня. 
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Однією з найважливіших умов виробництва високоякісних комбікормів, 

білкових концентратів у світовій практиці є широкий спектр використання 

нової сировини. При цьому питома вага зернових у ньому складає не більше 

50%, а у провідних країнах 20-30%. Ці технології забезпечили застосування 

будь-якого кормового засобу, як початкової сировини для комбікормової 

промисловості з відходів і побічних продуктів переробки різних виробництв, 

яким властиві високі кормові якості за низької собівартості [1, 2]. Висока 

вартість цієї продукції на сьогодні пояснюється необ’єктивно високими 

нормами введення зернових і інших дефіцитних білкових інгредієнтів, що 

здорожує комбікорми в цілому. 

У даний період перелік нетрадиційних кормових добавок досить великий. 

До них відносять і побічні продукти крохмале-патокового виробництва. До 

побічних продуктів крохмале-патокового виробництва відносять кукурудзяно-

фосфатидний концентрат (КФК), сухий кукурудзяний корм (СКК). 

Кукурудзяний концентрат являє собою суміш макухи, фузу з вібросита, 

фільтраційного осаду, олійного фузу. Виробництво сухого кукурудзяного 

корму здійснюється в процесі переробки зерна кукурудзи з одержанням 

лушпиння, відходів патоково-глюкозного виробництва (глютену), зернових 

відходів з елеватора, пліви і пилу. Сухий кукурудзяний корм являє собою 

суміш цих продуктів, що одержують у процесі вологого способу переробки 

зерна кукурудзи. Білкова цінність корму визначається присутністю в ньому 

глютену. У сухому кукурудзяному кормі відношення крохмалю до білка 

дорівнює 4:1, у макусі з зародків зерна кукурудзи (КФК) – 8:1. Смакові якості 

СКК різні, але в цілому він не так смачний, як, наприклад, зерно кукурудзи або 

пшеничні висівки [3]. 

Через низький вміст незамінних амінокислот СКК рекомендують 

включати в раціони не більш 25% концентратної частини раціону. Таким 

чином, ця високобілкова сировина, у якій крім протеїну, є також 

легкозасвоювані вуглеводи, кальцій, фосфор, залізо, мідь і інші елементи є 

недорога і якісна кормова добавка. Побічні продукти крохмале-патокового 

виробництва, як замінники зерна і білкових кормів широко використовуються 

за кордоном, тому що для сухого кукурудзяного корму та кукурудзяно-

фосфатидного концентрату характерна висока протеїнова цінність – відповідно 

22% і 20%; енергетична – 12,8 і 10,7 МДж обмінної енергії. 
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Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що такі побічні 

продукти крохмале-патокового виробництва, як сухий кукурудзяний корм і 

кукурудзяний фосфатидний концентрат, характеризуються високою кормовою цінністю. 

Порівняно невисока вартість побічних продуктів крохмале-патокового 

(сухий кукурудзяний корм, виробництва обумовлює економічну доцільність їх 

застосування в годівлі с.-г. тварин, що дозволило б істотно знизити витрати на 

виробництво продукції тваринництва. 

Виходячи з вищевикладеного, ми поставили задачу – вивчити доцільність 

включення сухого кукурудзяного корму в раціонах молодняку свиней.  

Результати досліджень. При організації годівлі піддослідних тварин були 

розроблені раціони із зернових компонентів характерних для умов Луганської 

області. На тлі типових раціонів заміна частини зерна ячменя на побічні 

продукти крохмале-патокового виробництва істотно підвищила концентрацію 

протеїну, кількість незамінних амінокислот, мікроелементів. 

10% СКК від сирого протеїну в раціоні при заміні зерна ячменю 

сприятливе позначилась на рості молодняку свиней. Середньодобові прирости 

тварин, які отримували сухий кукурудзяний корм були достовірно вище (p 

<0,01) в порівнянні з контрольною групою. 

Таким чином, впровадження зазначених побічних продуктів переробки 

зерна кукурудзи зменшує використання дефіцитних високопротеїнових кормів, 

здешевлює продукцію тваринництва, скорочує витрати кормових засобів. 
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Вперше на гастрономічній сцені мусс з'явився в 1894 році. Тоді це були 

збиті і закріплені желатином овочеві або рибні закуски. Але на початку 1900-х 

років знаменитий французький художник Т. Лотрек придумав збити шоколад 

до повітряної піни, з'єднавши його з яєчними білками. Тільки тоді його 

називали «шоколадним майонезом». 

 Протягом ХХ ст. мус набирав популярність і зазнавав змін.  Так, в мус 

стали додавати цукор, білки та вершки, яєчні жовтки, вершкове масло, і, 

звичайно ж, змінили основний шоколадний смак, додавши інші компоненти. 
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Особливість сучасних десертів в різниці смакових поєднань і 

текстур. Сьогодні мус – основа високого кондитерського мистецтва.  Муссовий 

торт – це європейський десерт, що володіє ефектним виглядом і вкрайне 

звичайним для традиційної кулінарії поєднанням кольорів і фактур. 

Мус належить до типу «пінних» страв, серед яких – збиті вершки, 

меренга, суфле, парфе і всі ці текстури, насичені повітрям. Завдяки своїй 

легкості вони ніби тануть у роті. Зовсім недавно кулінарна піна стала частиною 

молекулярної кулінарії, де природні смаки (соки, фрукти, трави) змішують з 

нейтральними до смаку стабілізаторами – білками, агаром, желатином і потім збивають. 

Для створення мусу використовують різні компоненти і технології, тому 

він може бути легким і повітряним або вершковим і важким. В основі 

десертного мусу – збиті білки, меренга, збиті вершки або желатин, до яких 

додають такі смакові компоненти: шоколад, каву, карамель, протерті фрукти, ягоди. 

Меренга – це білки, збиті з цукром до певної консистенції; вона 

використовується у вигляді безе як самостійний десерт, в кремах, бісквітах і 

мусах для додання їм додаткової ніжності і повітряної текстури і, звичайно, в 

якості декору.  Суть меренги в тому, що при збиванні білок насичується 

повітрям, бульбашки повітря як би вбиваються в білок. Вони скріплюються за 

допомогою цукру, завдяки чому утворюється стабільна повітряна  маса. Існує 

три види меренги: швейцарська, французька та італійська. Відрізняються вони 

способом приготування.  

Французька меренга – яєчні білки, збиті з цукром. Це найпопулярніша і 

проста технологія для приготування меренги, але при цьому вона є найменш 

стабільною з усіх видів меренги. Найчастіше таку меренгу використовують для 

приготування безе. 

Для приготування швейцарської  меренги цукор додається в білки 

відразу, отримана  суміш  нагрівається  на  водяній   бані до температури 

50…75
о
С, після чого збивається. Застосовується, як правило, і для безе, і для кремів. 

Італійська меренга – білки, збиті з гарячим цукровим сиропом.  Сироп 

нагрівається до температури 110…121 °С і виливається на збиті білки.  При 

цьому чим вище температура сиропу, тим щільніше буде меренга. Ця меренга 

найстабільніша з усіх видів і найчастіше застосовується для декору, мусів, кремів. 

Отже, муссовий торт є кондитерський виріб, що складається з декількох 

шарів: основи, мусу, начинки, покриття. Нерідко, в якості окремого шару 

використовують хрусткі сабле або крамбл.  Основою служать різноманітні  бісквіти. 

З французького, слово мус (Mousse) перекладається як «піна», що 

якнайкраще описує даний продукт: поєднання збитих вершків і ягідної, 

фруктової, карамельної або шоколадної начинки з додаванням желатину. Маса 

збивається за допомогою блендера або міксера, готується без випікання.  В 

якості начинки можуть використовуватися різні креми, свіжі фрукти, ягоди, 

джеми і варення в залежності від фантазії автора. 

При виборі начинки необхідно уважно поєднувати смаки і бути 

впевненими, що обраний фрукт або ягода відмінно підійде до обраного типу 

мусу і основи торта.  У начинці бажано використовувати 1…3 види фруктів або 
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ягід – так влаштовані наші рецептори: більш складні поєднання важче буде 

розпізнати і зрозуміти. 

Існує кілька смакових поєднань, в число яких входять: малина, полуниця, 

вишня, банан – з темним, молочним або білим шоколадом;  банан, карамель, 

шоколад – вершковий мус; яблуко, груша, кориця – вершкова або шоколадна 

маса;  манго, маракуйя, чорниця – молочний шоколад. 

Головною особливістю подібних виробів вважається оформлення: 

найчастіше для прикраси таких тортів використовують дзеркальну глазур або 

велюр.  Для рівного і красивого покриття десерт повинен бути заморожений, 

щоб тримати структуру при нанесенні елемента декору.  Найчастіше 

використовуються свіжі фрукти, натуральні ягоди та інші елементи, що 

дозволяють створити по-справжньому унікальний десерт. 

 Процес складання подібних тортів – один з найвідповідальніших 

процесів.  До моменту приготування начинка повинна бути заморожена, 

бісквіт – охолоджений, а мус – збитий і готовий до вживання.  Збирається виріб 

у формі,  в  перевернутому  вигляді  в наступному порядку: мусс  шаром 

близько 1 см, після чого він направляється в морозильну камеру на 4…5 

хвилин, щоб шар встиг схопитися;  начинка укладається рівно по центру;  далі – 

другий муссовий шар, що покриває начинку і створює ефект однорідності в 

готовому виробі;  бісквіт укладається зверху.  Після фіксації вирівнюється його 

поверхня, прибираються залишки муссу, і виріб направляється в морозильну 

камеру. 

Для нанесення покриття торт виймається з форми, встановлюється на 

спеціальну підніжку, після чого впевненими круговими рухами покривається 

глазур'ю, надлишки якої прибираються плоским кондитерським шпателем. 

 

 

ВПЛИВ ПОРИ РОКУ НА ПРОЯВ СТАТЕВОЇ ОХОТИ У КОРІВ ТА 

ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ 

Капаций Ю. О. Соловйова О. О., Кравцова І. С. 

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук Шабля В.П. 
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Дослідження проводили на коровах та телицях парувального віку 

червоної степової і української  червоної молочної порід. У стаді нараховується 

95 корів червоної степової і 254 корови української червоної молочної порід. 

У господарстві у зимовий період застосовується прив’язна система 

утримання корів. Влітку корів випасають і утримують у таборах. 

У дослідах використовували корів живою масою 450 – 600 кг, віком від 3 

до 6 років і телиць живою масою 380 – 450 кг, віком 18 – 20 місяців. 

Для визначення впливу пори року на відтворювальну здатність самиць 

великої рогатої худоби було проаналізовано результативність осіменіння у 

зимово-весінні та літньо-осінній періоди. 
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Цифрові дані опрацьовували методом варіаційної статистики. При цьому 

визначали М – середнє арифметичне значення, ±m – похибку середнього 

арифметичного, Р – достовірність.  

Під час спостереження за тваринами було отримано наступні дані.  

Всього за рік підлягало осіменінню 209 голів корів та телиць. Останніх 

було 24 голови – 11,5 %.  

Із загальної кількості у січні підлягало осіменінню 13,4 %. З них 71,0 % у 

базі № 3 і 29,0 % у базі № 2. У лютому кількість самиць з ознаками статевої 

охоти знизилася на 2,4 %. З них 52,0 % у базі № 3 і 48,0 % у базі № 2. Березень. 

Загальна кількість самиць з ознаками статевої охоти не змінилася (збільшилася 

на 1 голову) і відповідно становила 50 х 50. У квітні кількість самиць кількість 

самиць, що підлягали осіменінню зросла на 1,9 %, їх відсоток був 53,6 на 46,4 

%. Травень – кількість самиць з ознаками статевої охоти зменшилася вдвічі. 

Відсоткове співвідношення по базах становило 35,7 (№3) і 64,3 (№2). Червень. 

Порівняно з попереднім місяцем відмічено збільшення загальної кількості корів 

та телиць в 2,4 рази. Відсоткове співвідношення по становило, відповідно, 32,4 і 

67,6 %. Липень. Загальна кількість зменшилася на 5,3 %. У базі № 3 - 52,2 % і 

№ 2 - 47,2 %. Серпень - кількість самиць з ознаками статевої охоти 

продовжувала стрімко зменшуватись в 1,6 рази. Відсоткове співвідношення по 

становило, відповідно, 28,6 і 71,4 %. Вересень - кількість самиць з ознаками 

статевої охоти продовжувала стрімко зменшуватись в 1,8 рази. Відсоткове 

співвідношення по становило, 50х50. У жовтні та листопаді ознаки статевої 

охоти виявлено на 1,4 % менше, ніж у вересні. У жовтні 60 % самиць було з 

базу № 3, а у листопаді всі самиці були з другого базу. У грудні відмічено 

зростання кількості самиць у охоті до 6 %, тобто втричі, а відсоткове 

співвідношення становило 50х50.  

У результаті проведених досліджень встановлено, у господарстві чітко 

виражена сезонність отелень, що пов’язано з проявом статевої охоти у телиць у 

весняно-літній період.  

Кількість телиць, що були введені у стадо становила 11,5 % - 24 голови, з 

них лише 1 телиця – 3,7 % мала повторний прояв ознак статевої охоти.  

За рахунок введення у 2 баз на 7 голів більше телиць, відсоток самиць з 

ознаками повторної статевої охоти був нижчій – 20,0 проти 31,3 %. 

У базі 2 найбільший відсоток самиць з ознаками статевої охоти відмічено 

у червні – 23%, натомість у базу № 3  - 20 % зареєстровано у січні. 

Встановлено кількість осіменінь для 1,25±0,06 на одну голову, тобто 79 % 

корів запліднюються після першого осіменіння.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ТВЕРДИХ 

СИРІВ НА СИРЗАВОДІ 

Коленко О. С. 

Науковий керівник: Мозгова Т. Ю. 
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Проблема харчування вважається однією з найважливіших проблем, так 

як життя людини, її здоров’я та праця неможливі без повноцінного харчування. 

Вже давно вчені розробили теорію збалансованого харчування, згідно якої в 

раціоні людини повинні міститися не тільки необхідна кількість білків, жирів, 

вуглеводів, але і такі речовини, як незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні 

солі, в визначених, вигідних для людини пропорціях [1]. 

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність 

дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших 

засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. 

Технологічна схема виробництва сирів складається з наступних основних 

процесів: приймання і сортування молока, підготовки молока, його згортання, 

обробки згустку, засолу сиру, його дозрівання, остаточної обробки сиру. 

Сировиною для виробництва твердих сирів є молоко. В молоці міститься 

більш 120 різних компонентів, в тому числі 20 амінокислот, 64 жирні кислоти, 

40 мінеральних речовин, 15 вітамінів, десятки ферментів та інше [2]. 

Якість сировини для виробництва твердих сирів залежить від виду і 

породи тварини. Кращою породою для виробництва сиру є червона степова 

порода корів. Вона дає досить високий надій молока 5078 кг. При цьому молоко 

досить якісне. Воно містить 32,91%  жиру, 3,52 % білка та 2,65% казеїну. 

На якість сировини впливають умови утримання корів. Денне світло, 

сонячні промені позитивно впливають на інтенсивність молокоутворення і його 

склад. Ефективна вентиляція корівника також добре впливає на стан здоров’я 

та зумовлює високу продуктивність корів [3]. 

Для виготовлення сиру молоко повинне бути отримане від здорових 

корів, що містяться в нормальних умовах. Ця вимога обумовлена, по-перше, 

тим, що багато хвороб тварин (туберкульоз, ящур, бруцельоз і ін.) можуть через 

молоко (а потім і сир) передаватися людині. 

При виробництві сиру домінуюче значення має вміст білкових речовин, 

особливо казеїну, так як від нього, а також від жирності молока залежить вихід 

сиру. Сиропридатність молока визначають комплексним методом, тобто по 
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його органолептичній оцінці, по кислотності, вмісту жиру, білка, сичужній, 

редуктазній, бродильній і сичужно-бродильній пробам. 

Відповідно ДСТУ 1799-88 «Сири сичужні тверді», сир має відповідати 

певним показникам якості [4]. 

Якість сирів оцінюють за хімічними і органолептичними показниками 

відповідно до нормативів і ознак, установленими стандартом [5]. 

Групу твердих сирів органолептично оцінюють за стобальною системою: 

смак і запах – 45; консистенція – 25; малюнок – 10; колір тіста – 5; зовнішній 

вигляд – 10; пакування і маркування – 5. 

Всі сири органолептично можна віднести до вищого сорту, так як 

одержали 87-100 балів, у тому числі не менш 37 балів за смак і запах. 

Таким чином, найбільш якісним є «Російський класичний» сир. Його 

загальна балова оцінка 93 бали, у тому числі за смаком 42 бали. Сир 

має  найбільшу масову частку жиру в сухій речовині  50,945%, містить вологи – 

41,747% та помірно-солоний 1,57%, оптимальною температурою зберігання 

сирів після дозрівання в умовах виробничих баз і холодильників є – 3°С. 

Велике значення в плануванні діяльності підприємства є планування 

обсягу реалізації та доходу від реалізації продукції. План реалізації продукції 

складається виходячи з попиту на продукцію та можливості реалізації продукції 

відповідно до потенціалу торгівельного підприємства. 
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Варто сказати, що коли нейтральна Швейцарія була ізольована під час 

Другої світової війни, швейцарські фермери годували націю, адже луки та 

пасовища складають три чверті швейцарських сільськогосподарських угідь, а 

зернові і овочі вирощують в низинах. При цьому близько третини 

сільськогосподарських підприємств займаються рослинництвом. У Альпах 

існує традиційний спосіб життя, заснований на утриманні стада. Це вимагає 

певного вертикального руху між гірськими пасовищами і долинами нижче. 
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«Окрім вирощування сільськогосподарських культур, фермери утримують 

стада великої рогатої худоби, овець та козлів, які живуть у долинах протягом 

тривалої зими. Пастухи фактично піднімаються в альпійські пасовища і живуть 

там протягом літа в традиційних сільських шале, доглядаючи за тваринами і 

виробляючи сир. Вони все ще роблять це, хоча автомобіль і останнім часом 

мобільний телефон зробили багато, щоб зменшити ізоляцію», – зазначає пастух 

Едгар Верлен. Незважаючи на те, що швейцарські фермери найбільш відомі 

своєю молочною продукцією, рання індустріалізація також спонукала до 

початку переробки продуктів харчування. Швейцарські сировиробничі машини 

тут вважають одними з перших кухонних комбайнів Як і скрізь, зараз існує 

криза швейцарського сільського господарства.  

До і під час Другої світової війни в сільському господарстві працювало 

близько 25% населення. Сьогодні ця цифра складає лише 3%, за більш 

оптимістичною статистичною оцінкою – 4%. І ц е при тому, що понад 40 тисяч 

фермерських господарств Швейцарії ще й мають дотаційну підтримку держави. 

Як говорять місцеві аграрії, швейцарські фермери потребують 2,5 млрд. 

швейцарських франків у вигляді прямих платежів або державних субсидій 

щороку, незалежно від того, чи вони стикаються з конкуренцією. Деякі оцінки 

вказують на те, що підтримка сільського господарства витрачає швейцарський 

платник податків 4 млрд. швейцарських франків щорічно. Що ж стосується 

дотацій фермерам, то сьогодні, згідно державної програми, сільгоспвиробники 

отримують 900 франків допомоги за кожен гектар у випадку, якщо площа угідь 

не перевищує 60 га. При цьому місцева Асоціація фермерів ще минулого року 

пропонувала переглянути механізм перерозподілу коштів. Зокрема, профільна 

Асоціація пропонувала за кожний з перших 10 га виплачувати 1350 франків, за 

наступні 10 га – по 810 франків за гектар, а з 21 по 30 га всього 270 франків за 

гектар. Площа ж земель вище 30 га не має бути підставою для отримання 

дотацій. На думку експертів, такий спосіб перерозподілу дотацій сприятиме 

розвитку саме мілких фермерських господарств, яких є чимало в Швейцарії. 

Прямі виплати переважають над просто фінансовим заохоченням 

надвиробництва. Згідно з політикою Швейцарії у сільськогосподарській сфері, 

часто вибірково рекламуються і підтримуються галузі сільського господарства, 

які працюють у відповідності до швейцарської сільськогосподарської політики, 

наприклад, органічне землеробство. На сьогоднішній день більше 12% 

оброблюваних ґрунтів обробляється за строгими органічними вимогами. І цей 

відсоток маєх тенденцію зростання. Багато що з продукції можна було б 

імпортувати дешевше, ніж виробляти на внутрішньому ринку, але Швейцарія 

хоче зберегти рівень самодостатності у виробництві продуктів харчування. 

Існує також сильне фермерське лобі, яке підтримує збереження сектора. 

Швейцарські уряди вважали за потрібне підтримувати сільське господарство у 

ще більшій мірі, ніж Європейський Союз, який витрачає 59 мільярдів євро на 

сільськогосподарські субсидії.  

Варто сказати, що головною галуззю сільського господарства є 

тваринництво.  Швейцарія забезпечує себе свининою на 94,1% і на 98,6% 

телятиною. Частка яловичого швейцарського м’яса на ринку становить 85,4%. 
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Домашня птиця забезпечує внутрішнє споживання наполовину. Щорічно в 

Швейцарії споживається 426 тис. тонн м’яса (55,4 кг на людину), з них 45% 

припадає на свинину, 20% на яловичину і 20% на птицю. Можливість 

виготовляти тверді (а так само напівтверді і занадтотверді) сири навела 

працьовитих і підприємливих швейцарців на створення десятків нових сортів, 

що відрізняються відтінком і структурою, ароматом і присмаком, твердістю і 

плавкістю, калорійністю і присмаком. Діапазон продукції сироварів 

розширився в кілька разів – від сирів, що можна намазувати на хліб, до їх 

побратимів, різати які потрібно спеціальним інструментом. Про створення 

продуктів з блакитним, народженим цвіллю відтінком і своєрідним смаком 

існує чимало історій, але більша частина з них зводиться до випадково забутого 

в гірській печері шматку хліба і шматка сиру. Печери Альп в дійсності 

виявилися справжнім природним сховищем для дозрівання і тривалого 

зберігання сирів. Це не могло не допомогти в розширенні асортименту. Чудове 

молоко, яке швейцарські селяни так неохоче переробляли під що-небудь, крім 

сиру, запашні трави, які так чудово відтіняли і збагачували смак, навіть бідність 

тутешньої землі корисними копалинами – все це сприяло розвитку сироваріння 

в Швейцарії буквально в кожному кантоні, в кожному окрузі , всюди, де були 

місця для пасовищ.  

Результат виявився чудовим – сьогодні існує близько чотирьох з 

половиною сотень сортів чудового швейцарського сиру. Робота Швейцарського 

федерального бюро сільського господарства та  Асоціації швейцарських 

фермерів сприяє розвитку сільських інноваційних ідей та спрямована на 

підтримку інноваційних та стабільних проектів швейцарського сільського 

господарства. З метою започаткування інновацій, які надають позитивний 

вплив на додану вартість сільського господарства, фермери підтримують 

різноманітних партнерів з сільського господарства в різних галузях досліджень 

та розвитку. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ 

Краснова О. П., Гребелюк Є. Ю. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Берестова Л. Є. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Сучасна технологія виробництва продуктів тваринництва неможлива без 

створення повноцінної збалансованої годівлі тварин. Водночас, не менш 

важливого значення набуває раціональне використання кормів завдяки 

застосуванню біологічно активних речовин, які поліпшують перетравність 

поживних речовин раціонів та нормалізують мікрофлору шлунково-кишкового тракту [1]. 

На сьогодні специфіка кормової бази у більшості регіонів нашої країни 
типові раціони характеризуються, в цілому, низькою концентрацією та 
доступністю поживних речовин і особливо повноцінного білку. Не крохмальні 
полісахариди, так само як речовини, що входять до складу сирої клітковини, 
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належать до структурних утворень, які погано, або зовсім не перетравлюються 
ферментами шлунково-кишкового тракту моногастричних тварин [2].  

Входячи до складу міжклітинних стінок зерна, вони обмежують 
ендогенним ферментом доступ у середину клітин для перетравлення в них 
крохмалю, протеїну, жиру та інших поживних речовин. Споживання 
полісахаридів у великій кількості в складі сухих кормів зумовлює набрякання 
полісахаридів у шлунку до значних об’ємів і може викликати у тварин почуття 
псевдо насичення, незалежно від калорійності корму.  

Водночас порушується моторика кишечника, затримується проходження 
корму по травному тракту, що спричиняє розмноження патогенних 
мікроорганізмів Згадані вище проблеми можна вирішити шляхом введення в 
раціон -тварин пробіотичних кормових добавок. 

На сьогоднішній день однією з нових біологічно активних добавок з 

пробіотичною дією є «ПРОПІГплв» виробництва Інтернешинл Пробіотік 

Компані (Словацька Республіка), до складу якої входить Lactobacilus plantarum 

CCM 7102, що забезпечує швидке заселення й ріст корисної мікрофлори в 

шлунково-кишковому тракті, яка формує лактобацилову плівку кишкового 

епітелію, виробляючи молочну кислоту та підтримує сприятливий для 

організму тварин pH [3, 4.]. 

Ми у своїх дослідженнях ставили за мету дослідити як дія ця добавка на 

функціональний стан поросних свиноматках. 
Оскільки, наші експериментальні дослідження, пов’язані з годівлею 

свиней, тому, надто важливе значення мають показники споживання тваринами 
кормів і витрати їх на одиницю продукції. 

Загальна оцінка витрат кормів показала, що потреба в енергії й поживних 
речовинах у свиноматок істотно не відрізнялася упродовж першого періоду 
поросності. Деякі відмінності спостерігалися в другому періоді, що можна 
пов’язати із корективним впливом кормової добавки. Також, нами відзначено, 
що досліджувані рівні пробіотичної кормової добавки не впливали негативно 
на споживання кормів піддослідними тваринами. 

Уведення до раціонів поросних свиноматок пробіокормодобавки 
«ПРОПІГплв» показало, що найвищими відтворними якостями 

характеризуються свиноматки, до раціону яких включали кормову добавку. 

Багатоплідність у дослідній групі становила 10,9 поросяти на свиноматку, 

що на 12,3% більше, порівняно з контрольною групою. Аналогічна картина 

спостерігається й за великоплідністю яка була вищою на 25%. Вища молочність 

свиноматок сприяла інтенсивному росту поросят у підсисний період, та 

характеризувалась  вищим відсотком збереженості молодняку 91,5%. 
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На сьогоднішній день у всьому світі вода на промисловому рівні 

використовується в якості сировини, розчинника, охолоджуючої рідини, 

транспортного агента та рідини для передачі енергії. Відомо, що великі обсяги 

стічних вод завжди були і є серйозною проблемою в промисловому 

виробництві. Стічні води розрізняються за складом забруднюючих речовин в 

залежності від характеру галузі.  

Сьогодні вітчизняна харчова промисловість, яка є складовою 

агропромислового комплексу, об'єднує понад 40 підгалузей і виробництв, у 

яких задіяні близько 15 тисяч суб’єктів господарювання - це і потужні, сучасні 

підприємства, які стоять на одному рівні з провідними гравцями на світовому 

ринку, і малі та середні переробники, які активно нарощують обсяги продукції 

для наповнення внутрішнього ринку та поступово виходять на зовнішні. До 

складу харчової промисловості входять м’ясна, молочна і рибна промисловість, 

а також харчосмакова промисловість, що об’єднує групу спеціалізованих 

підгалузей з виробництва продовольчих товарів переважно із сировини 

рослинного походження (цукрова, олійно-жирова, хлібопекарська, виноробна, 

спиртова, лікеро-горілчана, пивобезалкогольна, кондитерська, макаронна, 

плодоовочева, дріжджова, крохмалепатокова, соляна, парфумерно-косметична, 

тютюнова, чайна, харчоконцентратна підгалузі та деякі інші виробництва). 

Самостійну групу галузей становить борошномельно-круп’яна та комбікормова 

промисловість  

У 2018 році обсяг реалізації харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів досягнув 504 млрд грн, або 20,1% в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції України. За цим показником галузь вийшла на перше 

місце серед всіх галузей промисловості [1].  

Склад стічних вод, що надходять від харчової промисловості, широко 

варіюється з точки зору промислових процесів (товари) і типу відходів. 

Зазвичай стічні води харчової промисловості містять високі концентрації 

органічної речовини (відношення БСК5 / ХСК) через присутність білків, цукрів, 

масел і жирів.  Середньостатистичні показники стічних вод підприємств 
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харчової промисловості представлено в таблиці 1 [2, 3]. Стічні води 

підприємств харчової промисловості, що містять високі концентрації 

лекгоокісляющіхся органічних речовин і, як правило, не відповідають 

нормативним вимогам [4] за концентраціями водневих іонів та завислих 

речовин, викликають спухання активного мулу очисних споруд і винесення їх у 

водні об'єкти, що виводить з ладу комунальні очисні споруди. Кислі та лужні 

значення рН призводять до корозії бетону і його руйнування, прикладом такого 

руйнування є колектор, по якому надходять стічні води підприємств харчової 

промисловості. 

 

Таблиця 1. Характеристики стічних вод підприємств харчової 

промисловості [2,3] 

Підприємства рН 
Завислі речовини, 

мг/л 

ХПК,  

мгО/л 

БПК5, 

мгО2/л 

Сахарні виробництва 6,0– 9,0 1200-2600 4900 1400 - 3600 

Виробництво дріжджів 6,8 1900 1800 1500 

Пивоварінні підприємства 6,9 2650 2000 - 6000 1500- 4000 

Спиртозаводи (барда) 4,0 32 000-45 000 20000-48000 
15500-

29900 

Виробництво слабоалкогольних 

напоїв 
6,0 - 1760 1200 

Крохмальні переробні 

(картоплю) заводи 
7,2 600-4700 100-2520 300-1300 

Молочні підприємства 6,5-9,0 350-600 1200-3000 500-2000 

Сирозаводи 3,5 400 -750 51200 40 000 

Виробництво казеїну 4,4 300-500 52 587 41 083 

Фільтрат біоміцину 3,3 - 22 200 19 900 

Плодоовочеві виробництва 4,0 20-1800 440-2690 350-2175 

М'ясопереробні виробництва 6,5-7,5 410-12000 1800-12500 650-5100 

Кондитерські (усереднений стік) 

підприємства 
4,5-9,9 1220- 1790 6060 2190 

Виробництва морозива 6,0– 11,0 8000 6000 4000 

 

Видалення таких стоків в навколишньому середовищі призводить до 

забруднення поверхневих і підземних вод, що викликає збільшення хімічної 

потреби в кисні, евтрофікацію, дисбаланс екосистем і ризики для здоров'я людини.  

На сьогодні лише лічені підприємства харчової промисловості забезпечені 

власним комплексом споруд для очищення стічних вод. У кращому випадку 

підприємства скидають свої стічні води в міську каналізаційну мережу, але у 

зв'язку з тим, що в зазначених відходах можуть міститися специфічні 

забруднення, їх скид у каналізацію обмежений комплексом вимог.  

З урахуванням  того, що на більшості заводів та підприємствах відсутні 

локальні очисні споруди  актуальним питанням є впровадження нових методів 

та способів локального очищення стічних вод. 

Існує кілька методів очищення стічних вод для забезпечення задовільної 

якості стічних вод перед їх скиданням у міські каналізаційні системи або в 

навколишнє середовище. Аналіз патентних матеріалів за останні п'ять років 
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показує, що в розвинених зарубіжних країнах ведеться інтенсивний пошук 

найбільш економічних і високоефективних способів очищення стічних вод 

харчових виробництв. Характерною рисою є поєднання класичних методів 

очищення (механічний, фізико-хімічний, біологічний і т.д.) з новими методами 

(зворотний осмос, ультрафільтрації, мікрофільтрація, електродіаліз тощо), з 

використанням мікроорганізмів (дріжджі, бактерії). 

Це дозволяє одержати добрива, додаткове паливо (біогаз), а також 

кормовий протеїн з використанням спеціально підібраних для цієї мети 

продуцентів (США, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція). У Японії 

очищають стічні води харчових виробництв з використанням також поверхнево 

активних речовин (ПАР), аніонообмінних смол, активної біомаси. У США 

очищають з застосування цеолітів, мембран, біотехнології [5]. 

Але наявність як традиційних методів очищення так і многочиселних 

іноваційних альтернативних методов очистки сточных вод, не можливо 

виділіти універсальниймеод очищення стічної вод харчової промисловості. Для 

розробки комбіновного способу очистки необхідно зважати на основні умови 

процесів та технологій, враховуючи спіцифіку галузі промисловості,  для цієї 

мети необхідним є  ретельний розгляд всіх чинників, що впливають на кінцеву 

вартість застосування цієї технології. 
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Альтернативні  способи приготування кави набули популярності  останні  

5–7 років. Альтернативні  способи приготування кави – це процес приготування 

напою без кавомашини. Такі способи створені для того, щоб  максимально 

розкрити смак кавових зерен, тому напої готуються без яких-небудь добавок. 

Застосовуючи таке заварювання кави, вона краще  розкривається, відтінки 

смаку і аромату стають  більш яскравими. Для заварювання кави потрібні лише 

пристрій, мелена кава і  гаряча вода. 

Нами було вивчено і проаналізовано альтернативні способи заварювання 

кави. Наводимо характеристику найрозповсюджених з них. 

Кемекс. Цей спосіб заварювання бере початок з 1941 року, коли німець 

Пітер Шлюмб в результаті своїх кавових експериментів зробив чудову колбу, 

якою користуються і до сьогодні. Принцип роботи Кемікса простий – засипати 

мелену каву крупного помелу і залити невеликою кількістю гарячої води з 

температурою 88…93 °С, щоб вийшли залишки вуглекислого газу. А далі  

тонкою цівкою круговими рухами вливають воду, що залишилася. Загальна 

тривалість заварювання – не більше 4 хвилин. Після чого видаляють фільтр, 

збовтують каву і переливають її в чашки.  

 Під час застосування такого способу кава довго контактує з киснем, що 

дозволяє  пом’якшувати її смак. Гаряча вода повинна  проходити крізь мелену  

каву з визначеною швидкістю.  Це забезпечує відсутність характерної кавової 

гіркоти, помірну міцність напою, особливо ніжний смак, глибокий аромат.Така 

кава користується  особливою популярністю в останні роки. Сьогодні таку каву 

повсюдно готують в Канаді і США. 

Пуровер (Харіо V60).  Цей метод заварювання існує ще з 1908 року, 

придумали його в Японії. Для цього виду заварювання потрібна кава більш 

тонкого помелу, ніж для Кемексу. Процедура схожа – спочатку влити зовсім 

небагато води на мелену каву, а потім – додати воду, що залишилася. 

Температура води складає 88…93 °С. Тривалість  приготування складає 4…4,5 

хвилини. Для заварювання використовують паперовий фільтр і воронку з кутом 

конуса 60
о
 і з ребрами. Завдяки таким конструктивним особливостям пристрою 

повітря вільно циркулює й приймає участь в процесі заварювання.  

Заварюючи каву цим способом, отримується легкий і ніжний напій.  

Аеропрес. Це відносно новий вид заварювання,  його запропонував у 2005 

році викладач Стенфордського університету Алан Адлер. Цей варіант 

сподобається тим, хто любить насичену каву. Маніпулюючи ручним тиском 

пресу, можно проводити різні експерименти і вивести свою формулу ідеального 

заварювання. Аеропрес – це спеціальний пристрій у вигляді поршня і один з 

найпростіших способів заварювання кави.  
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Є класичний і перевернутий способи приготування кави в аеропресі. 

У класичному варіанті аеропрес ставлять на кухоль фільтром донизу, 

насипають каву, наливають гарячу воду і натискають поршнем. 

При перевернутому способі аеропрес ставлять поршнем донизу, заварюють 

каву в колбі, після чого надягають на колбу фільтр і перевертають, щоб налити 

каву в кухоль. Напій, отриманий таким способом, є світлим, без суспензій. 

Для заварювання кави в аеропресі застосовується дрібний та середній 

помел, а також вода з температурою 88…94 °С. Тривалість приготування – 

3 хвилини. Завдяки участі повітря в процесі, а також за допомогою паперового 

фільтру смак кави чистий, насичений, з маслянистою текстурою. 

Головна перевага способу – це зручність та практичність. Із усіх способів 

заварювання кави аеропрес – самий насичений. 

Френч-прес. Для приготування кави во френч-пресі необхідна гаряча вода 

з температурою 92…94 °С ( із розрахунку на 350 мл), 17 г кавового порошку 

грубого помелу. Френч-прес розібрати, ополоснути колбу гарячою водою, 

витерти насухо. Каву насипати в колбу і залити на 2/3 гарячою водою, добре 

розмішати для виключення створення грудочок. Далі залити повністю френч-

прес, закрити кришкою, підняти поршень уверх, а сітку-фільтр опустити до 

рівня «кавової шапки». Рекомендований час заварювання – 3 хвилини.    

Всі альтернативні способи потребують використання якісної кави. 

Для цього необхідні свіжообсмажені зерна високогірної арабики. Тому можна 

затверджувати, що ці способи  розвивають і підвищують культуру споживання 

кави на всіх рівнях, мають красивий ритуал заварювання.  

Вони не створюють нового смаку як коктейлі з молоком, еспрессо і 

сиропами. Це дивовижна кава, що є красивою без дорогого устаткування, 

щільною без тиску, смачною без молока, ароматною без сиропа. Альтернатива 

підкреслює природні характеристики кави: щільність, аромат, сладкість, 

кислотність. Безсумнівно, що найближчими роками розглянуті види 

приготування кави займуть свою нішу на українському ринку. 

До недоліків альтернативних  способів заварювання кави слід віднести 

більш тривалий час заварювання, а також потреба у фільтрах. 

Взагалі кількість способів приготування кави близько двадцяти, але вищевказані  є 

основними, які знайшли своє місце в багатьох кав’ярнях світу і цінуються споживачами.  

Багатий хімічний склад кавового зерна обумовлює певний вплив на 

організм людини. Кофеїн сприяє розщепленню жирів, тому регулярне вживання 

кави може допомогти позбавитися від зайвого жиру. Користь кави для курців 

полягає в тому, що вона знижує шкідливий вплив нікотину на організм. Кава 

також перешкоджає згубному впливу на тканини організму вільних радикалів, 

що викликають старіння, допомагаючи таким чином зберегти молодість; 

перешкоджає утворенню каменів у жовчному міхурі; знижує ймовірність 

захворювання деякими видами раку, піднімає настрій, заряджає енергією, 

підвищує концентрацію та увагу. Але не слід забувати і про шкідливий вплив 

кави: кофеїн здатний викликати звикання, а передозування може призвести до 

дуже серйозних наслідків: прискорене серцебиття, судоми, хронічні неврози. 

Кава протипоказана людям, які страждають на цукровий діабет.  
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Продуктивність сільськогосподарських тварин залежить від рівня і 

повноцінності годівлі, створення стабільної кормової бази, поліпшення 

поживної цінності та якості кормів.  

На Україні основним джерелом кормового протеїну в годівлі корів є 

бобові трави, зерно гороху, макухи і шроти соняшнику, рапсу та льону. 

В останні роки широко використовують сою та продукти її переробки [2]. 

Для підтримання азотистої рівноваги в організм обов’язково повинна 

надходити певна кількість білка. Для сільськогосподарських тварин білковий 

мінімум приблизно такий, г на 1 кг живої маси: для вівці і свині – 4; для коня в 

стані спокою – 0,7-0,8, у роботі – 1,2-1,4; для лактуючої корови – 1; для 

нелактуючої корови – 0,6-0,7 [1]. 

Для балансування раціонів високопродуктивних дійних корів за вмістом 

протеїну використовували продукти переробки зерна сої [2]. 

Метою досліджень було обґрунтування протеїнового живлення корів з 

використанням у їх раціонах оптимальної кількості екструдованої сої. Корів для 

дослідів відбирали на 15-20-й день після отелення за принципом аналогів. До 

складу раціонів вводили кукурудзяний силос, буряковий жом, ярову солому, 

лучне сіно, сінаж, кормову патоку.  

За період досліду корови першої групи зменшили свою живу масу 

порівняно з даними на початок основного періоду на 12,6 кг, або на 2,4 %.  

У тварин другої дослідної групи це зменшення становило дещо більше – 

15 кг, або 2,9 %. Ще більше ( на 17,2 кг ) зменшувалася жива маса у корів 3-ї 

дослідної групи – на 3,3 %.  

Така різниця у втратах живої маси між коровами 2-ї та 3-ї дослідних груп 

і контролем, пояснюється кращою молочною продуктивністю корів цих груп, а 

саме – 24,28 і 26,92 кг/добу проти 21,87 кг.  

 

Література 

1. ДСТУ 4543:2006 та ДСТУ ISO 5506-2003 Продукти з бобів сої. Визначення 

активності уреази. 

2. Петриченко В. Ф., Кулик М. Ф. Використання екструдованої сої, 

кукурудзяно-соєвого силосу і консервованої кукурудзяно-соєвої суміші в 

годівлі тварин. Вінниця, 2010. 20 с. 
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Серед продукції ресторанного господарства окремий сегмент складають 

соуси, які сприяють кращому засвоєнню харчових нутрієнтів організмом 

людини, розширюють асортимент і підвищують харчову цінність страв. Соуси 

надають страві гостроту та пікантності, неповторний смак, а їх приготування – 

це частина кулінарного мистецтва. 

Останніми роками на ринку соусів спостерігається стійка тенденція до 

розширення асортименту продукції за рахунок нових напрямків технологій 

соусів з великою кількістю новинок.  

Соуси-дресінги. Це спеціальні соуси для заправки салатів. Вперше 

дресінги з'явилися в Північній Америці ще в 30-і роки минулого століття. Але в 

останні роки вони стали особливо популярні і в Європі. Умовно дресінги можна 

поділити на два основних види: легкі та густі. Легкі дресінги на основі суміші 

рослинних олій та оцту для зелених та овочевих салатів. Найпоширенішими в 

цій категорії є  дресінг на основі бальзамічного оцту та дресінг з лимоном та 

оливковою олією. Густі дресінги готуються на основі майонезу, вершків, 

сметани, йогурту або маслянки. Вони використовуються для салатів з м'ясом, 

птицею, рибою, вареними овочами. Тут безперечним лідером 

вважається дресінг для салату Цезар. 

 Соуси-дресінги не тільки роблять їжу більш привабливою на вигляд, 

приємною за консистенцією, смаком та ароматом, але й допомагають істотно 

урізноманітнити асортимент страв. Оздоблення соусами-дресінгами будь-яких 

м’ясних, овочевих страв чи гарнірів надає їм  різного вигляду та забарвлення. 

Соуси на основі овочевих соків і пюре, пюре з бобових. Овочеві пюре, 

розведені вином або м’ясним бульйоном, – основа для безлічі легких соусів до 

смаженого м’яса. Овочі відварюють або припускають, а потім протирають. 

Пюре змішують із вином, бульйоном або вершками, заправляють вершковим маслом. 

Чудовим доповненням до смажених морепродуктів є соус, приготовлений 

на основі морквяного соку. Для приготування соусу свіжоприготовлений сік 

уварюють, заправляють сіллю, перцем, корицею та вершковим маслом. 

Для приготування таких соусів використовують солодкий перець, 

коренеплоди, а також зелені овочі (салат, щавель, шпинат). Вершки або масло 

надають соусу ніжності. Ці соуси добре підходять до смаженого м’яса. Так, 

соус із глазурованої моркви з вершками можна подати до телятини, а соус зі 

щавлю – до телятини, смаженої на грилі. 

Заслуговує на увагу піна із солодкого перцю. У курячий бульйон всипати 

паприку, додати томатну пасту, кубики цибулі й часник, сіль, перець і варити 

на повільному вогні 20 хв. Наприкінці на середньому вогні випарити зайву 

рідину. До охолоджених овочів додати солодкий перець і подрібнити у 

блендері, процідити крізь сито, заправити оцтом. Перед подаванням змішати зі 

збитими вершками. Подавати до смаженої індички. 

http://storefood.com.ua/ua/product/sous-balzamiko--280-g
http://storefood.com.ua/ua/product/sous-s-limonom-i-olivkovym-maslom--275g
http://storefood.com.ua/ua/product/sous-s-limonom-i-olivkovym-maslom--275g
http://storefood.com.ua/ua/product/sous-tsezar--265-g
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Якщо соуси при протиранні дають дуже рідке пюре, його варто змішати із 

загусником або білим соусом. Соуси на основі фруктів і ягід. Ці соуси готують 

як для десертів, так і для страв з м’яса, птиці, дичини. За основу соусу беруть 

фруктове або ягідне пюре. Занадто густе розводять цукровим сиропом, водою 

або вершками. Фрукти із грубою клітковиною (персики, абрикоси, сливи) 

відварюють із сиропом, а потім протирають крізь сито. М’які й соковиті ягоди 

(малину, полуницю, червону смородину) протирають сирими. Яблука 

припускають до розм’якшення й заправляють маслом. Наприклад, до смаженої 

качиної грудинки бездоганним доповненням буде малиновий соус, 

приготовлений з увареного із цукром червоного сухого вина з подальшим 

додаванням до нього малини. Щоб соус вийшов пікантним, можна додати 

натерту цедру, гвоздику, мускатний горіх. 

Якщо соус готують до десерту, у нього додають цукор або мед. 

Наприклад, малинове або полуничне пюре можна прокип’ятити із цукром і 

водою, і тоді вийде знаменитий соус  «Мельба» або «Куліс». Соус можна 

подати з персиком або грушею «Мельба». У соуси до десертів додають лікер, 

горілку, ром. Наприклад, для приготування соусу з манго в протерту масу з 

манго вводять ром і цукор. 

Фруктові соуси з кислуватим смаком (наприклад, пюре з вареного аґрусу, 

змішане із сіллю, цукром, мускатним горіхом, олією, солодким перцем, шеррі) 

подають до смаженого м’яса, птиці або дичини. Свинина добре поєднується з 

абрикосовим, яблучним, журавлиним соусом. 

Соус із мандаринів подається до рибних страв,  соус зі свіжої вишні – до качки. 

Соуси з використанням м’ясного соку. Це соуси, приготовлені на основі 

прийому деглясирування (деглясе). Він полягає в тім, що зі сковороди, у якій 

смажилося м’ясо або птиця, зливають жир і заливають бульйон, базовий соус, 

пиво або вино й кип’ятять.  

Біле вино, що використовується замість води, додасть соусу приємного 

смаку, а телячий бульйон – насиченої консистенції. Червоне вино завдяки 

своєму смаку й кольору буде добре для соусу, призначеного до темного м’яса. 

Міцні вина (марсала, мадера, портвейн) надаватимуть соусу насиченого смаку 

із солодкуватим відтінком. Такі соуси добре поєднуються зі смаком свинини. 

Для зм’якшення смаку і як загусник до цих соусів можна додати уварені жирні вершки. 

Десертні соуси. До цієї групи входять соуси, приготовлені не тільки на 

фруктово- ягідній основі, але й на основі вершків, рідкого шоколаду, цукрового 

сиропу тощо.  Для приготування пухкого ванільного соусу з води, цукру й 

ванілі приготувати сироп. Додати жовтки і проварити на водяній бані до 

загустіння, збиваючи. Охолодити й увести кілька ложок збитих вершків. 

Пуншевий соус. Змішати натерту цедру апельсина й лимона, яєчні 

жовтки, цукор, борошно і молоко. Отриману суміш нагріти на водяній бані до 

загустіння. Соус охолодити, додати збиті вершки, замочені у горілці родзинки. 

Також можна в соус влити ром або коньяк. Пуншевий соус подають до млинчиків. 

Шоколадний соус. Молоко закип’ятити із цукром і ваніллю, розтопити 

шоколад, збити вершки, яєчні жовтки розтерти із цукром, додати до них 

порошок какао, трохи борошна, холодного молока і добре збити. До отриманої 
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маси додати розтоплений шоколад, поступово влити гаряче молоко із цукром і 

ваніллю. Прогріти на повільному вогні, але не кип’ятити, ретельно розмішати. 

До отриманої маси додати збиті вершки і ром.  

Соуси для макаронних виробів. Якщо говорити про поєднання 

макаронних виробів (паста) і соусів, то, як правило, яєчні макаронні вироби 

якнайкраще підходять до вершкових і масляних соусів; натуральні макаронні 

вироби ліпше поєднуються із соусами на основі томатів і маслинової олії.  

Класичний соус «Болоньєзе». Обсмажити цибулю, моркву й селеру, 

додати м’ясний фарш і теж обсмажити. Влити червоне вино і довести до 

кипіння, додати помідори із соком, сіль, перець, мускатний горіх і тушкувати 1 

годину. Потім увести вершки і прогріти.  Для горіхово-вершкового соусу масло, 

нарізане невеликими шматочками, у кілька прийомів увести в прогріті вершки 

при постійному помішуванні. Додати подрібнені волоські горіхи, сіль, перець, 

мускатний горіх. 

Грибний соус. Обсмажити гриби на маслиновій олії, додати вершки, 

соєвий соус і прокип’ятити 3 хв. 

Для соусу із копченого лосося й вершків припустити натерту моркву, 

додати вино й прокип’ятити 5 хвилин. Потім додати вершки, сіль, перець і 

прокип’ятити ще 1 хвилину. У готовий соус додати скибочки копченого лосося 

і подрібнений кріп. 

Нетрадиційні соуси. Окрім відомих класичних соусів, в сучасній 

ресторанній кухні нерідко трапляються соуси, які стали такими завдяки 

оригінальному використанню окремих видів кулінарної продукції. Так, соусом 

може бути подана тушкована із часником і зеленню овочева суміш із кабачків, 

баклажанів, цибулі, солодкого перцю і помідорів, наприклад, до пельменів. 

 Модний у європейських ресторанах суп капучіно (пюреподібний суп з 

молочною піною) нещодавно перетворився на не менш популярний соус капучіно.  

Незвичайний і соус із тунця, що подають до припущеної курячої 

грудинки. Для його приготування треба подрібнити консервованого тунця в 

маслі, додати маслинової олії, небагато молока, лимонного соку, сіль, каперси й 

перемішати до однорідної маси. 

Як загусники і смакові добавки у деяких соусах можуть 

використовуватися не цілком звичні компоненти. Так, стародавній рецепт 

коричневого соусу, що подається до зайця або кролика, включає до свого 

складу кров цих тварин. Змішана з пюре з печінки, вона надає соусу 

оксамитності і дуже темного кольору. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУХОЇ ПІВНОЇ ДРОБИНИ В ГОДІВЛІ КОРІВ 

М’який В.О., Россова А. В. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Берестова Л.Є. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Дефіцит кормового протеїну для жуйних тварин, особливо в зимовий 

період, може становити близько 50 відсотків, що веде до зниження 

продуктивності стада і збільшення витрат кормів на одиницю продукції в її 

собівартості. 

Останніми роками дедалі частіше нестачу білка в раціонах 

сільськогосподарських тварин компенсують за рахунок побічних продуктів 

різних видів переробної промисловості, зокрема, пивоварної [4]. 

Найчастіше використовують пивну дробину. Її згодовують жуйним і 

моногастричним тваринам (останнім переважно в сухому вигляді). Пивна 

дробина ― це, зазвичай, зерно ячменю. Але, залежно від виробника, може бути 

й кукурудза, пшениця чи рис. Продукт багатий на білок (25-30% у сухій 

речовині) та клітковину. Водночас зернові відходи пивоваріння бідні на кальцій 

та калій, тому під час їх згодовування варто використовувати мінеральні 

добавки [1–2]. 

Волога пивна дробина, коли залишає пивоварню, є, по суті, стерильним 

продуктом. Її виготовляють із високоякісного харчового зерна й інтенсивно 

нагрівають під час пивоваріння. Те, що зерно нагрівають, робить його 

смачнішим і підвищує в ньому вміст неперетравного або байпасного протеїну.  

Суху пивну дробину вважають одним із кращих джерел байпасного 

протеїну (але протеїн бідний на лізин) і водорозчинних вітамінів для великої 

рогатої худоби. Це пов’язано з інтенсивністю та тривалістю дії на зерно високої 

температури під час висушування зернових відходів пивоваріння [3]. 

За продуктивною дією пивна дробина може замінити високобілкові корми, 

зокрема, горох при використанні в годівлі дійного стада корів, що в свою чергу 

дасть можливість уникнути значної кількості екологічних проблем і, водночас, 

покращити забезпечення сільськогосподарських тварин дефіцитним протеїн 

З метою вивчення впливу даної добавки порівняно з дертю гороху на 

повноцінність раціону і продуктивність корів був проведено дослід на 

молочному комплексі ДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААНУ. 

Результати проведеного нами дослідження хімічного складу з кукурудзи 

та дерті гороху свідчать про те, що порівняно із дертю гороховою суха пивна 

дробини має аналогічний вміст протеїну. Сирого жиру у дробині в 3 раз4 

більше, а сирої клітковини на 7,4% відносно горохової дерті. Безазотистих 

екстрактивних речовин і сухій кукурудзяній барді значно менше (11%) через те, 

що при переробці сировини на дробину максимально зброджується крохмаль і 

цукор (табл. 1). 
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Таблиця1 
Хімічний склад сухої пивної дробини порівняно до горохової дерті  

(середні показники, % у абсолютно сухій речовині) 

Назва зразка 
Сирий 

протеїн 

Сирий 

жир 

Сира 

клітковина 

Сира 

зола 

Безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

Суха пивна дробина 25,3 6,6 14,0 3 51,1 

Дерть горохова 25,7 2,1 6,6 3,3 62,3 

 

Порівняння результатів продуктивності тварин проводилося за 

допомогою контрольних доїнь, здійснюваних до початку досліду, в його 

середині і після закінчення дослідження. Введення в раціон сухої пивної 

дробини підвищило молочну продуктивність корів. Завдяки підвищенню 

жирномолочності у корів дослідної групи, надій молока в перерахунку на 

базисну жирність перевищував аналогічний показник контрольної групи 

щодоби на 3,3% або на 0,6 л молока жирністю 3,4%. 
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Нові сучасні форми обслуговування в закладах ресторанного 

господарства з’являються, як правило, завдяки нетрадиційним підходам, 

внаслідок свіжих ідей в обслуговуванні споживача.  

Основними напрямками технологій обслуговування сучасного споживача 

в ресторанах, барах, кафе є такі: створення ресторанів по типу Free Floow; 

відкриття фуд-кортів, нового формату фаст-фудів; створення концептуальних, 

демократичних закладів ресторанного господарства; розширення мережі 

віртуальних ресторанів, що забезпечують замовлення по мережі Internet і 
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доставку його споживачеві;  приготування страв у присутності відвідувачів; 

впровадження мерчандайзингу (збуту продукції та послуг) та т. ін.  

Сьогодні вітчизняний ринок ресторанного харчування поповнився новим 

форматом – ресторанами типу Free Floow. Термін «Free Floow» в перекладі 

означає «вільний доступ»   або   «вільний рух». Free Floow – своєрідний гібрид 

ресторану, фаст-фуду і «шведського столу». Від першого Free Floow запозичив 

комфортність та акцент на інтер’єр, від другого – швидке обслуговування. Як і 

у форматі «шведський стіл», у Free Floow споживачу також пропонується 

свобода вибору і безпосередній доступ до продуктів. Присутні елементи 

театральності і шоу під час приготування їжі посеред залу, прямо на очах у 

відвідувача. Нарівні з традиційними виробничими цехами передбачена відкрита 

кухня, де і відбувається шоу – приготування їжі. При цьому все буденні справи 

кухарі виконують ледве не з елементами циркових трюків.  

Класичний фуд-корт – це декілька невеликих закладів харчування, 

об’єднаних одним великим залом. При такому форматі роботи виникає жорстка 

конкуренція: відбувається активна боротьба за відвідувача. Його ж приваблює 

те підприємство, де менша черга, прийнятні ціни,  ширший асортимент, цікаве 

оформлення.  Стаціонарні фуд-корти розміщуються у великих торгівельних 

комплексах. Це вже не просто місце, де можна зробити необхідні покупки: 

більша частина покупців приходить сюди, щоб приємно провести час, 

відпочити, розважитися, нарешті, поїсти.  Однією  з функцій фуд-корта є 

залучення відвідувачів до віддалених від входу магазинів. Фуд-корт є закладом, 

здатним провести покупця через всю торговельну галерею. Інша функція фуд-

фортів – утримати відвідувачів якомога довше, надавши їм можливість поїсти, 

не залишаючи торгового центру. Фуд-корт торгового центру користується 

популярністю майже у всіх категорій відвідувачів і має високу прохідність.   

Ресторан Fast Casual – «швидкий та демократичний». Цей формат є 

найбільш перспективним зараз в Європі. Він знаходиться  між фаст-фудом і 

демократичним рестораном і є найбільш швидко зростаючим сегментом в 

індустрії громадського харчування. Головні переваги формату – можливість в 

одному закладі за порівняно невелику ціну і поїсти, і провести час. Відвідувачів 

приваблює в першу чергу більш смачна і різноманітна їжа, ніж у фаст-фуді, і 

більш швидке обслуговування, ніж у ресторані. З ресторанами цей формат 

об’єднує наявність багаторазового посуду і стільні інтер’єри. Кожна страва 

готується індивідуально для конкретного клієнта, при приготуванні 

використовуються продукти вищої якості і делікатеси. Спільні  ріси з фаст-

фудом – обмежене меню, швидкість обслуговування, невисока ціна, 

демократична атмосфера. 

Quick Service Restaurant – ресторани швидкого обслуговування. 

Відрізняються обслуговуванням офіціантами за столиками, але основний ухил 

робиться на те, що відбувається це швидше, ніж в інших ресторанах. У меню 

представлені ті ж позиції, що й в ресторанах іншого типу, але в обмеженому 

асортименті. Ресторани такого рівня працюють на власних напівфабрикатах 

високого ступеня готовності, за рахунок чого і забезпечують своїм гостям 
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незмінну якість і швидкість обслуговування. Такий формат найбільше 

підходить для проведення ділових зустрічей і обідів. 

 Наступний напрямок обслуговування сучасного споживача – створення 

демократичних ресторанів (Casual Dining). В цей формат входять всі 

демократичні заклади від кафе-кондитерських до барів і нічних клубів. При 

створенні ресторану такого класу, перш за все, необхідно знати, на кого він 

розрахований і в якому місці буде відкрито. Сучасні споживачі ресторанних 

послуг діляться на категорії за своїми уподобаннями. Деякі ходять в ресторани 

виключно поїсти, для інших – найважливішим є атмосфера закладу, для 

когось – яка саме кухня  представлена в  тому чи іншому місці, деякі приходять 

розважитися і відпочити.  Виходячи з цих показників, треба вибирати 

концепцію планового ресторану. Найпопулярнішими концепціями в даному 

форматі є кондитерська, кав’ярня, пивна, стейк-хаус, національний ресторан, 

бар. Ці заклади по ціновій политиці є демократичними, оскільки визначають 

вартість своїх страв таким чином, щоб вона була доступна як можна більшій 

кількості гостей.  А з ресторанного дизайну, якості сервісу і рівнем подачі страв 

грають в сегменті преміум-класу. Сьогодні спостерігається збільшення 

кількості ресторанів саме даного формату, при цьому вони можуть бути 

абсолютно різними не тільки за розміром, але і за спрямованістю кухні і навіть 

за гостьовим очікуванням. Якісь з них залучають студентів, інші – людей 

старше 25 років, а  хтось чекає на всіх.   

Елітні ресторани Fine Dining – ресторани преміум-класу з безліччю 

переваг: дорогий інтер’єр, створений кращими дизайнерами за останніми 

віяннями моди, професійний персонал, відмінна кухня, величезний асортимент напоїв.  

На даний час ресторатори поступово відмовлюються від елітної публіки і 

переходять на масові формати. Більшість підприємств орієнтована на 

демократичну публіку. Експерти вважають, що ніша закладів преміум-класу на 

ринку практично вичерпала себе: вона найбільш концептуальна, консервативна і заповнена. 

На сьогодні поширюються і такі форми обслуговування, як приготування  

страв на очах у відвідувачів ресторану. Ця методика впровадження має назву 

«шоу-кітчен». Входить в моду замовлення від споживача «столика на кухні», де 

він може спостерігати весь процес приготування страв і навіть узяти участь у 

приготуванні деяких страв.  

Для залучення споживачів ресторани вдаються до такої форми 

обслуговування, як демонстрація різноманітних страв, проводять виставки вин, 

різних десертів тощо. Мета таких заходів – викликати у гостя бажання 

продегустувати страви з «пересувної вітрини». Викликають у відвідувачів 

інтерес незвичність оформлення тих або інших страв. У багатьох ресторанах 

прагнуть до того, щоб було можливим задовольнити будь-які забаганки  гостей, 

навіть надати за замовленням які-небудь дивовижні екзотичні страви. 
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На сьогоднішній день в умовах гострої екологічної та енергетичної кризи 

перспективним напрямком є застосування відновлюваних джерел енергії. 

Біоенергетика — ефективний спосіб переробки відходів з подальшим 

вивільненням енергії.   

Анаеробне зброджування — спосіб переробки біомаси, під час якого  

більша частина енергії сировини конвертується в метан і лише мала її частина 

поглинається мікроорганізмами. Біомаса, що придатна до анаеробного 

зброджування включає відходи сільського господарства, муніципального 

сектора, тощо[1].  

Відходи, що залишаються після анаеробного зброджування сировини 

застосовуються в якості добрива. Слід зазначити, що загальноприйнятої назви у 

відходів біогазових установок немає. У вітчизняній і зарубіжній літературі його 

позначають різними термінами: еффлюент, дигестат, біогазовий осад, біошлам 

та ін. За сепарації еффлюента утворюється тверда (дигестат) і рідка (фугат) 

фракції [2]. Якість еффлюента безпосередньо залежить від температурного 

режиму зброджування біомаси: термофільний режим забезпечує повну 

нейтралізацію патогенних мікроорганізмів і повну втрату схожості насіння 

бур'янів, тоді як мезофільний режим не виключає цього[3]. 

Мета дослідження – оцінити переваги використання біогазових установок 

та удобрювальний потенціал відходів біогазових установок, що працюють на різній сировині. 

Об'єктами дослідження є відходи біогазових установок (БГУ), що 

працюють на жомі (БГУ 1), кукурудзяному силосі (БГУ 2) та сорговому силосі 

(БГУ 3) з домішкою курячого посліду. Аналітичні роботи проводились зі 

зразками твердої (дигестат) і рідкої (фугат) фракції відходів БГУ. Визначення 

вологи та сухого залишку проводилось за ДСТУ EN 13040; золи за ДСТУ EN 

13039; рН за ДСТУ EN 13037; сумарної масової частки азоту та масової частки 

амонійного азоту за ДСТУ 7911; загального фосфору за ДСТУ ISO 5316; 

загального калію за ДСТУ 7949; загального вуглецю за ДСТУ 4289. 

 Біогазовий еффлюент являє собою органічну масу вологістю 87-98 % з 

лужною реакцією майже позбавлену неприємного запаху.  

Рідка фракція (фугат) містить менше 5 % сухої речовини і основну 

кількість калію. Азот в фугаті міститься переважно в амонійній формі (до 80 % 

від масової частки загального азоту).  

Тверда фракція після сепарування еффлюенту містить близько 30 % вологи 

та характеризується підвищеним рН (8,7 – 9,1) і низькою зольністю (7,5 – 12 %). 

Вміст азоту у зразках дигестату після переробки різної сировини майже 

однаковий – на рівні 1,5 % на суху речовину, причому амонійна форма складає 

близько половини від загального азоту. 
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Вміст загального фосфору варіює від 0,54 % на суху речовину у дигестаті 

після анаеробного зброджування жому до 1,08 % у дигестаті з кукурузного 

силосу. У дигестаті з соргового силосу з додаванням шламу та курячого посліду 

вміст фосфору становив 0,63 % на суху речовину. 

Тверда фракція відходу з БГУ збіднена на калій порівняно з рідкою 

фракцією. Дигестат з жому характеризується найменшим вмістом калію (0,49 % 

на суху речовину). Близько 1 % загального калію міститься в дигестаті після 

анаеробного зброджування силосу.  

Досліджувані відходи біогазових установок, що працюють на різній 

сировині (жом, кукурудзяний та сорговий силос) за агрохімічними показниками 

не поступаються іншим сировинним ресурсам та характеризуються суттєвим 

удобрювальним потенціалом, особливо на кислих ґрунтах з огляду на їх лужну 

реакцію. Порівнюючи зразки рідкої фракції (фугату) та твердої фракції 

(дигестату) відходів після анаеробного зброджування різної сировини 

встановлено, що вміст азоту та калію в зразках фугату перевищує відповідні 

показники дигестату, але вміст фосфору є вищим у твердій фракції (майже в 2 

рази). За вмістом основних елементів живлення рослин еффлюент після 

анаеробного збродження силосу переважає відходи після переробки жому. 

Відходи БГУ характеризуються низькою зольністю та високим вмістом 

загального вуглецю, що підтверджує їх цінність для потенційного 

гумусоутворення в ґрунтах.  
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Незадовільний стан стоку малих річок України в значній мірі 

обумовлений антропогенним навантаженням на їх заплаву. Історично склалось 

так, що розвиток міст, невеликих містечок та селищ був приурочений до 

річкової мережі. Розвиток господарської діяльності призвів до виникнення ряду 

екологічних проблем, пов’язаних з розширенням урбанізованих територій по 

берегах річок та винесенням забруднюючих речовин з бортів долин. Кількість 
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невеликих населених пунктів, розташованих вздовж малих річок України 

досить значна, особливо в промислових регіонах, іноді відстань між ними 

становить 1–6 км. Як правило, розвиток каналізаційної мережі в невеликих 

населених пунктах не завжди задовольняє необхідним вимогам, деякі селища 

зовсім не мають очисних споруд або вони зруйновані, села зовсім не мають 

каналізації. В цьому разі забруднений потік без очищення скидається на рельєф 

місцевості і надходить до річкової мережі. 

Крім того, господарська діяльність людини призвела до інтенсивного 

освоєння прируслової території під сільськогосподарські угіддя, наслідком 

якого стало розорювання поверхневого шару ґрунту і сприяло розвитку 

процесів ерозії, змиву поверхневого шару ґрунту і надходження до річкової 

мережі значної кількості завислих часток. Це сприяє виникненню на річках 

мілин, нарощуванню великих заплав, звуженню річок і, внаслідок цього 

затопленню в період повені та зливових дощів на тривалий час низьких та 

рівнинно-знижених ділянок заплав.  

Річка Оскіл є найбільшою лівою притокою річки Сіверський Донець. 

Басейн р. Оскіл є має транскордонне значення, бо протікає в межах двох країн – 

Росії та України. Загальна довжина річки – 472 км, з них 290 км протікає 

територією Харківської області. Загальна площа водозбору – 14800 км
2
, з них 

3830 км
2 
знаходяться в Харківській області. 

Згідно Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями за даними аналітичного контролю якості 

поверхневих вод Харківської області за середньорічними показниками за 

2018 рік було обчислено екологічний індекс малих річок басейну річки Оскіл.  

Сольовий склад поверхневих вод суші та естуаріїв України оцінюється за 

сумою іонів та окремими інгредієнтами. При групуванні даних у просторі і часі 

оцінка дається за середніми і максимальними (найгіршими) значеннями 

показників. Клас води визначається за переважаючими аніонами, групи - за 

переважаючими катіонами. Типи вод визначаються за співвідношенням між іонами. 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України за 

трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями виконується на 

підставі середніх та найгірших значень кожного з гідрофізичних, гідрохімічних, 

гідробіологічних, бактеріологічних показників, а також індексів сапробності. В 

кінцевому підсумку вони відповідають певному ступеню трофності та зоні 

сапробності вод. Загальна кількість показників цього блоку для забезпечення 

обґрунтованих висновків не повинна бути меншою, ніж 10. 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України за 

специфічними показниками токсичної і радіаційної дії виконується за кожним 

показником окремо. Для даних, згрупованих у часі й просторі, оцінка дається за 

середнім та найгіршим значеннями кожного з показників. 

У таблиці 2.1 представлено результати екологічної оцінки якості води 

річок басейну Оскіл за даними спостережень у 2018 році за середніми 

значеннями показників.  
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Таблиця 1.  Визначення екологічного індексу водотоків басейну р.Оскіл в 

Харківській області за даними аналітичного контролю в 2018 році 

Найменування річки  I1 I2 I3 Ie Категорія Клас 

р.Оскіл, гирло, 

с.Червоний Оскіл 4 7 5 5,3 5 3 

р.Оскіл (кордон з РФ) 4 7 4 5,0 5 3 

б.Лиманська 7 6 5 6,0 6 4 

б.Таволжанка 4 7 5 5,3 5 3 

р.Верхня Двурічна 5 6 5 5,3 5 3 

р.Нижня Двурічна 6 6 5 5,7 6 4 

р.Ольшана 6 5 5 5,3 5 3 

р.Гнилиця І 5 7 5 5,7 6 4 

р.Куп’янка 7 5 5 5,7 6 4 

р.Сениха 7 4 5 5,3 5 3 

б.Розсоховата 4 7 5 5,3 5 3 

р.Лозова 7 6 5 6,0 6 4 

р.Борова 7 6 5 6,0 6 4 

р.Гороховатка 7 5 5 5,7 6 4 

р.Сольона 7 7 5 6,3 6 4 

б.Карачаева 7 4 5 5,3 5 3 

р.Бахтин 7 5 5 5,7 6 4 

р.Колодна 6 7 5 6,0 6 4 

 

Рангування водотоків басейну р. Оскіл в Харківській області за 

величиною інтегрального екологічного індексу у 2018 році (табл.1) показав, що 

в найгіршому стані (4 клас, 6 категорія) знаходиться річки Сольона, Нижня 

Двурічна, Гнилиця І, Куп’янка, Лозова, Гороховатка, Колодна, Бахтин та б. 

Лиманська. Тобто, більша частина досліджуваних водотоків мають поганий 

якісний стан, що відповідає 4 класу якості, що класифікуються як «забруднені» 

за ступенем їх чистоти (забрудненості). 

Основними лімітуючими показниками, що визначають погіршення якості 

води, є трофосапробні (фосфати, нітрати, нітрити). 

Визначення екологічного індексу та аналіз раціональності господарського 

використання річкових басейнів дозволив визначити перелік річок, що 

потребують першочергової реалізації природоохоронних заходів: річки Нижня 

Дворічна, Сольона, Гнилиця І Сениха, Бахтин, Борова, Гороховатка, Куп’янка. 

Традиційні протиерозійні та водоохоронні заходи не завжди 

задовольняють вимогам захисту річки, крім того вони, як правило, пов’язані з 

технічним втручанням в руслові процеси, що часто призводить до негативних явищ. 

Тому розробка системи водоохоронних заходів з мінімальним втручанням 

в річкову систему, яка б комплексно захищала річку від ерозії, замуленню і, 

крім того, сприяла б перехопленню та очищенню водних потоків, які 

потрапляють до річкової мережі в місцях розташування населених пунктів, 

надасть можливість значно покращити екологічний стан малих річок України. 
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Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є будівництво очисних споруд 

які використовують метод фіторемедіації. Системи фіторемедіації мають низькі 

капітальні (відсутність складних конструктивних рішень, використання 

місцевих будівельних матеріалів – пісок, щебінь) та експлуатаційні затрати (не 

потребує електроенергії, хімічних реактивів, мінімальний обслуговуючий 

персонал). 
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Особливо гостро стоїть проблема збереження екологічної рівноваги в 

період будівництва під’їзної залізничної колії від шахти „Любельська № 1-2” до 

ст. Добросин Львівської залізниці в межах Львівсько-Волинського 

кам'яновугільного басейну України. 

Метою цієї роботи є сучасна оцінка стану навколишнього природного 

середовища в районі розміщення об'єкта, який проектується, виявлення ступеня 

й масштабу його впливу, як у процесі підготовчих і будівельних робіт, так і в 

експлуатаційний період, а також визначення шляхів і способів нормалізації 

стану навколишнього середовища відповідно до вимог екологічної безпеки. 

Будівництво й функціонування проектованих об'єктів буде 

супроводжуватися хоча й незначним впливом на навколишнє природне 

середовище, однак обумовить формування в межах залізничного полотна й 

прилягаючих до нього територій специфічного різновиду природно-техногенної 

системи що включає: 

 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
http://urist-ua.net/кодекси/водний_кодекс_україни/
http://urist-ua.net/кодекси/водний_кодекс_україни/
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- поверхневі технологічні й господарські об'єкти з їхнім  впливом на 

повітряну, водну й інші середовища;  

- простір верхньої зони геологічного середовища, підданої прямому й 

супутньому впливу будівельних робіт.  

Проектована виробнича діяльність може мати негативні й позитивні 

наслідки. 

Хоча підготовчі й будівельні роботи  носять тимчасовий характер, а 

основне техногенне навантаження (за рахунок викидів вихлопних газів 

технологічного автотранспорту в будівельний період і локомотива – у період 

експлуатації) незначна, з огляду на особливу уразливість компонентів 

природного середовища району (I-ша надзаплавна тераса р. Біла), необхідний 

твердий контроль: 

- за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів 

забруднюючих речовин технологічним автотранспортом у будівельний період; 

- по запобіганню забруднення атмосферного повітря або зведення його до 

мінімуму, що забезпечується, в основному, загальноприйнятими методами 

профілактики автодорожнього транспорту, будівельних машин, 

розосередження в часі використання автотранспорту; 

- дотриманням передбачених проектом технологічних рішень по 

транспортуванню, складуванню й зберіганню матеріалів;  

- організацією поверхневого стоку й каналізаційних мереж; 

- належною облаштованістю площадок герметичним покриттям, і 

автопроїздів - укладанням залізобетоних плит.  

Тільки при ретельному дотриманні зазначених заходів може бути 

забезпечена екологічна безпека планованої господарської діяльності.  

Виходячи зі складу й характеру планованих робіт, представляється 

можливим виділити наступні основні види впливу негативного характеру на 

навколишнє природне середовище: 

- атмосферне повітря - викиди вихлопних газів від технологічного 

автотранспорту в період будівництва, і від локомотива – у період експлуатації, 

шумове забруднення; 

- ґрунтовий покрив - вилучення земель із с/г використання, порушення 

покриву в умовах проведення підготовчих і експлуатаційних робіт; 

забруднення ґрунтів уздовж залізничного полотна шкідливими викидами (у 

тому числі й важких металах); 

- гідросфера – негативний вплив на підземні й поверхневі води. 

Як позитивний аспект планованої господарської діяльності відзначимо – 

соціальний - забезпеченість людей постійними робочими місцями й певними 

соціальними гарантіями. 

З огляду на ступінь техногенного впливу, проектом передбачається 

реалізація комплексу природоохоронних заходів і дотримання екологічних і 

санітарних обмежень. При цьому необхідним є впровадження нових технологій 

і наукових досягнень, що забезпечують обмеження або повне  виключення 

наслідків техногенного впливу. Екологічні обмеження на господарську 

діяльність, передбачену проектом, визначаються: 
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- сучасним станом навколишнього (природного, техногенного й 

соціального) середовища;  
- прогнозованими впливами на навколишнє природне середовище. 

Стосовно цього проекту обмеження або виключення небажаних наслідків 

повинні бути насамперед спрямовані на: 

1. Захист здоров'я населення й забезпечення його безпеки; 

2. Захист ґрунтів, підземних і поверхневих вод, а також атмосферного 

повітря від забруднення; 

3. Регламентація й дотримання нормативів гранично-допустимих скидів 

(ГДС) відвідних вод і гранично-допустимих викидів (ГДВ) шкідливих речовин 

в атмосферу; 

4. Дотримання проектної технології; 

5. Забезпечення нормального безаварійного функціонування під'їзної 

залізничної колії, яка проектується.  

Зазначені обмеження будуть діяти лише при дотриманні екологічних 

вимог до якості окремих компонентів природного середовища, що 

випробовують техногенне навантаження при господарській діяльності й 

досягаються шляхом реалізації комплексу заходів щодо охорони 

навколишнього середовища. Конструктивно-технологічні рішення мають 

комплексний характер: забезпечують надійну технологічну роботу і, одночасно, 

охорону навколишнього природного середовища. 

Профілактичні заходи передбачають:  

а) запобігання можливому короткочасному (протягом 12 місяців) 

забрудненню атмосферного повітря або зведення його до мінімуму, що 

забезпечується, в основному, у процесі будівельних робіт загальноприйнятими 

методами профілактики автодорожнього транспорту, будівельних машин, а 

також розосередження в часі використання автотранспорту; 

б) усі транспортні й пересувні засоби, що перебувають в експлуатації й 

використовуються в технологічному процесі будівництва, повинні піддаватися 

контролю за дотриманням нормативів гранично-допустимих викидів 

забруднюючих речовин. 

Організаційні й охоронні заходи: 

- організація надійного контролю за технологічним процесом реалізації 

проектних рішень; 

- організація систематичного контролю за станом  каналізаційних мереж; 

- організація систематичного контролю за транспортними й 

пересувними засобами, що перебувають в експлуатації. 

Таким чином, при дотриманні запроектованої технології виконання робіт 

і природоохоронних заходів, немає підстав очікувати яких-небудь змін у стані 

компонентів навколишнього природного середовища, які можуть піддаватися 

впливу при здійсненні проектованої господарської діяльності. Така ситуація 

являється прийнятною і відповідає допустимому ступеню екологічного ризику. 

Реалізація природоохоронних заходів дозволить зберегти задовільний 

стан навколишнього природного середовища. Об’єкт проектування не включає 

в зону свого впливу пам’ятники історії і культури, і культурні ландшафти. 
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АНАЛІЗ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПОРЯДКУ 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТІВ ПЕРІОДИЧНОГО СКИДАННЯ 

ЗВОРОТНИХ ВОД 

Стрельнікова О. В., Кібальник М. Ю.  

Науковий керівник: кандидат технічних наук Гончаренко Я. М. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Сьогодні немає єдиного нормативного документа, щодо визначення 

порядку розроблення регламентів періодичного скидання зворотних вод з 

технологічних водойм різного типу у водні об’єкти. Для розроблення 

регламентів періодичного скидання, необхідним є врахування загальних вимякі 

до скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, що наведено у 

Інструкції [1] та Правилах [2]. 

Згідно цим вимогам нормативи якості води, а саме нормативи екологічної 

безпеки водокористування (гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин у 

водних об’єктах, які використовуються для задоволення потреб населення [3], 

або ГДК речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для потреб 

рибного господарства (рибогосподарські ГДК) [4]) повинні дотримуватися в 

контрольному створі водного об’єкта з урахуванням ступеню змішування 

зворотних вод з водою водного об’єкта (розбавлення зворотних вод).   

Відновідно до ст. 33 Закону України про охорону навколишнього 

природного середовища [5] встановлюються гранично допустимі скиди у 

навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин. Згідно до 

ст. 38 ВКУ [6] нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного 

нормативу якості води водних об’єктів. Але на теперішній час екологічні 

https://menr.gov.ua/news/31445.html
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нормативи якості води водних об’єктів не затверджені, тому при розробці 

регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об’єкти з 

технологічних водойм слід виходити з необхідності додержання ГДК речовин у 

встановленому контрольному створі.  

Відновідно до ст. 8 Правил [2] в залежності від використання води 

водного об’єкта в контрольному створі повинні додерживатися 

рибогосподарські ГДК речовин або ГДК речовин для води водних об’єктів, 

водя яких використовується для задоволення питних, господарсько 

побутовихта інших потреб населення. Перелік промислових ділянок 

рибогосподарських водних об’єктів наведено в [7]. На ділянких водних 

об’єктів, які знаходяться в межах населених пунктів згідно до ст. 7 Правил [2], 

незалежно від цілій водокористування нормативи якості води встановлюются 

як для води, що використовується для задоволення господарсько– побутових потреб.  

Для розрахунку кратності розбавлення в контрольному створі звичайно 

використовуються розрахункові формули, що наведені в Інструкції. Виходячи з 

умови дотримання в контрольному створі нормативів якості води 

розраховується максимальна допустима витрата зворотних вод. Однак, в 

жодному документі не наведено алгоритм розрахунку максимальної допустимої 

витрати зворотних вод. Крім того, в жодному документі не пояснюється, як 

вибирати термін скидання зворотних вод (місяці року), якщо це заздалегідь не 

обумовлено виробничими потребами.  

При розробленні регламентів періодичного скидання зворотних вод з 

рибницьких ставків на практиці використовується також інший підхід, згідно 

якому розрахунок максимальної допустимої витрати зворотних вод не 

здійснюється. В регаламенті пред'являються вимоги тільки до показників якості  

зворотних вод згідно документів [8-9]. Однак, при реалізації подібного підходу 

можуть бути порушені вимоги Правил [4] щодо дотримання нормативів якості 

води в контрольному створі. Наприклад, згідно [9] концентрація азоту 

амонійного у воді рибницьких ставків не повинна перевищувати 2,0 мг/дм3, а 

рибогосподарська ГДК для даного показника дорівнює 0,39 мг/дм3. Отже, при 

незначному розбавленні зворотних вод в контрольному створі  за даним 

показником риьогосподарські нормативи можуть перевищуватися. 

У теперішній час існує лише один чинний нормативний документ, в 

якому розглядається розроблення «регламентів», – це «Порядок розроблення 

регламенту продувки водойми-охолоджувача АЕС» [10]. Тому в даному 

підрозділі документ [10] аналізується більш докладно, чим інші розглянуті 

вище документи. Відзначимо, що нормативний документ [10] є відомчим (він 

затверджений Наказом Міністерства палива та енергетики України), причому 

він стосується лише «продувки водойми-охолоджувача АЕС». Тому вимоги 

документа [10] не розповсюджуються на інші види періодичного скидання 

зворотних вод, зокрема, на скидання зворотних вод з накопичувачів, для якого  

розробляється  “індивідуальний регламент” (ст. 74 ВКУ [6]).   

Головний і дуже суттєвий недолік документа [4] такий: в ньому 

встановлюється необхідність виконання низки розрахунків при розробленні 

«Регламенту продувки», але ці розрахунки конкретно не описуються: вони 
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лише згадуються, коли мова йде про необхідність їх виконання, або наводяться 

дуже незрозумілі (неконкретні) «рекомендації» щодо проведення вказаних 

розрахунків. Наведемо відповідні приклади. 

Наведені вище приклади свідчать про те, що у документі [10] фактично 

не описуються ті розрахункові методики, які, згідно із цим же документом, 

мають використовуватися при розробленні «Регламенту продувки». Це суттєво 

знижує якість цього нормативного документа. Дійсно, якщо зазначені вище 

розрахункові методики відомі, то вони мали би бути описані у нормативному 

документі [10], і при розробленні Регламенту продувки слід було би 

використовувати лише ці нормативні методики. Якщо ж такі розрахункові 

методики невідомі невизначені, то не слід вимагати їх використання (як це 

зроблено у документі [10]), бо це призведе до того, що розрахунки, які мають 

виконуватися при розробленні Регламенту продувки, будуть виконуватися як 

завгодно. Тому одним із завдань розроблюваного проекту «Інструкції про 

порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання 

зворотних вод у водні об’єкти» є розроблення методики розрахунку режиму 

продувки водоймиохолоджувача атомної або теплової електростанції.  
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СПОСОБИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН НА 

М ЯСОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА 

Стуканова Є. М. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Могутова В. Ф. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Розвиток м’ясопереробного підкомплексу України на сьогоднішній день 

включено до складу пріоритетних проблем національної продовольчої безпеки. 

Її основними стратегічними цілями є забезпечення: ресурсної достатності 

продовольчих товарів за рахунок нарощення виробництва; стабільності 

продовольчого постачання протягом року за різних ринкових умов на всій 

території країни; доступності якісних харчових продуктів усім верствам 

населення незалежно від доходів. 

Основною метою м’ясної галузі переробної промисловості є задоволення 

потреб населення у високоякісних м’ясних продуктах, розширення асортименту 

продукції та впровадження ресурсозаощаджувальних технологій, спрямованих 

на здешевлення продукції та вирішення проблеми збалансованого здорового 

харчування людини. 

Якість і кількість м’яса всіх видів худоби залежать від їх породи, віку, 

статі, вгодованості, а також від умов перевезення та передзабійного утримання 

худоби і птиці. 

Основною сировиною м’ясної промисловості є сільськогосподарські 

тварини – велика та дрібна рогата худоба, свині, коні. Якість і кількість м’яса 

всіх видів худоби залежать від їх породи, віку, статі, вгодованості, а також від 

умов перевезення та передзабійного утримання худоби і птиці.  

Основне завдання транспортування - забезпечити доставку тварин і птиці 

на м’ясокомбінати в найкоротший термін без втрат у живій масі, без 

пошкоджень, захистити їх у дорозі від захворювань, впливів погодних умов. 

Тварин доставляють на м’ясокомбінат водним транспортом, залізницею, 

автотранспортом і гоном. 

У нашій країні перевезення тварин автотранспортом є основним 

способом до ставки їх на м'ясокомбінати, який складає близько 80% загальних 

перевезень забійних тварин. 

Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні 

підприємства залізницею становить не більше ніж 15…20 % від загальної 

кількості. Радіус доставки худоби залізничним транспортом не повинен 

перевищувати 600 км, а тривалість перевезення - 4 діб. Більш тривале 

транспортування зумовлює втому, перенапруження, погіршення апетиту, 

негативно позначається на стані здоров’я тварин. У вагонах підвищується 

кількість шкідливих газів і мікробного повітря. Втрати живої маси залежать від 
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тривалості перевезень. Найбільші втрати припадають на перші 24…36 год 

перевезення. На м’ясокомбінатах тварин вивантажують по трапах, без галасу та побиття [2]. 

Ветеринарно-санітарний контроль на залізничних станціях здійснюють 

транспортні ветеринарні дільниці. Спеціалісти цієї служби контролюють 

підготовку до транспортування тварин, харчових і технічних продуктів 

тваринництва, перевіряють якість транспортних засобів. У разі виявлення при 

транзиті захворювання тварин, вони встановлюють діагноз, проводять заходи, 

які запобігають поширенню захворювань, стежать за своєчасною очисткою 

вагонів у дорозі [1]. 

Перевозять тварин водним шляхом по річках на баржах у літній період. 

Розміщують тварин на баржах із розрахунку таких площ на одну голову: ВРХ - 

2,0…2,5 м
2
, коней - 2,5…3,0, овець і кіз – 0,75…1,0, свиней великих – 2,0…2,5, 

свиней середньої маси – 1,0…1,25 м
2
. 

Транспортування тварин на м’ясокомбінат водним шляхом здійснюють 

рідко, оскільки доставка худоби на баржі, оснащення барж під перевезення 

худоби, вивантаження її потребує великих затрат часу і праці, запаси питної 

води на добу для ВРХ становлять 30…35 л, а для ДРХ – 6 л. 

Гоном доставляють на м’ясопереробні підприємства тільки велику і 

дрібну рогату худобу переважно на невелику відстань 95…100 км. При 

перегоні на велику відстань транспортування суміщають з нагулом. Це – 

найбільш розповсюджений метод в країнах Середньої Азії, де немає розвинутої 

мережі шосейних шляхів і залізниць. Проводять ветеринарний огляд тварин, 

зважують, визначають вгодованість, біркують і формують в гурти в залежності 

від місцевих умов. 

Гурт великої рогатої худоби не повинен перевищувати 250 голів, дрібної 

рогатої худоби – 1000 голів. Гурти формують за віком, статтю і зовнішнім 

виглядом тварин, на кожні 50…60 голів великої рогатої худоби і 250…300 голів 

овець призначається один гуртоправ. Худоба відбирається тільки здорова. 

Заборонено переганяти молодняк і тварин в другій половині вагітності, тварин з 

травматичними пошкодженнями, що заважають тривалому перегону: старих, 

беззубих, тварин з високою вгодованістю, якщо можна їх доставити 

залізницею [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що незалежно від виду 

транспортування забійних тварин на м ясопереробні підприємства необхідно: 

- запобігти захворюванню тварин, що транспортуються; 

- запобігти поширенню інфекційних та інвазійних хвороб тваринами, що 

транспортуються; 

- забезпечити умови, які будуть запобігати виникненню травм. 
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Екологічна безпека є складовою національної безпеки держави, під якою 

розуміють такий стан суспільства і держави, коли забезпечується захист кожної 

людини, її прав та громадянських свобод, а також надійність існування та 

стійкий збалансований розвиток держави, захист її основних цінностей, 

матеріальних і духовних джерел життєдіяльності, конституційного ладу та 

державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності [1].  

Фундаментом системи екологічної безпеки можуть служити тільки 

адекватні організаційно-правові, соціально-політичні, господарські механізми 

управління екологічною безпекою, які базуються на достовірних кількісних 

даних, результатах математичного моделювання й прогнозування, сучасних 

інформаційних технологіях, що дозволяють протидіяти антропогенній і 

природній деструкції біосфери [2]. 

Управління екологічною безпекою, ризиком, природою, ландшафтами, 

охороною навколишнього природного середовища, природокористуванням, 

природними ресурсами, водами, відходами – все це близькі поняття, поєднувані 

поняттям екологічне управління. Всі вони спрямовані на збереження 

екологічної рівноваги. Тобто, у кожному випадку екологічного управління 

потрібно розглядати стан об'єкта управління та управляючих рішень (дій) щодо 

антропогенного тиску на нього, що забезпечують таку рівновагу [3]. 

Забезпечення екологічної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах 

вимагає технічного переоснащення виробництва з впровадженням новітніх 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій, посилення нагляду за неухильним 

виконанням вимог промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та 

удосконалення законодавства з питань екологічної безпеки. 

У відповідності до світової та європейської практики передбачається 

розвиток вже існуючих і запровадження нових механізмів регулювання 

екологічної безпеки, зокрема: 

- ідентифікація небезпечних видів діяльності як основного критерію при 

оцінці стану екологічної безпеки; 

- ліцензування небезпечних видів діяльності як інструменту регулювання 

рівня безпеки при діяльності з небезпечними речовинами та процесами; 

- страхування екологічних ризиків. 
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- здійснення екологічного аудиту як одного з можливих інструментів 

оцінки рівня небезпечності; 

- застосування поняття “ризику” як інтегрального показника можливих 

екологічних загроз [4,5]. 

У правовій літературі екологічна безпека традиційно розглядається як 

складова частина глобальної і національної безпеки. Такий підхід відповідає 

Концепції основних напрямків державної політики в області національної 

безпеки України, схваленої і затвердженої постановою Верховної Ради України 

від 16 січня 1997 року [6]. 

Концепція визначає  національну безпеку  України як стан захищеності 

життєво важливих інтересів особистості або суспільства і держави від 

внутрішніх і зовнішніх факторів погрози. У ній відзначається, що забезпечення 

екологічно безпечних  умов життєдіяльності суспільства є пріоритетним 

національним інтересом України [6]. 

Серед мір, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, важливе 

місце займають правові заборони, екологічне ліцензування, екологічна 

стандартизація, сертифікація й експертиза, екологічний моніторинг і аудит,  

екологічне планування і прогнозування, нормування, лімітування і страхування. 

Забезпечення екологічної безпеки є не тільки необхідною умовою для 

забезпечення права громадян України на безпечне для життя та здоров’я 

довкілля, гарантованого статтею 50 Конституції України [7], але і невід’ємною 

умовою для просування держави на шляху інтеграції до європейської 

спільноти. 

Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки і 

передбачає розумне задоволення природних потреб будь-якої людини й усього 

суспільства, гарантію проживання людей в екологічно чистому і сприятливому 

для життєдіяльності середовищі. 

Аналіз нормативних та методичних документів в галузі екологічної 

безпеки впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище 

і здоров’я населення показав їх недосконалість та потребу адаптації до вимог 

Європейського екологічного законодавства. 
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Технологічною ланкою штучного осіменіння корів та телиць 

парувального віку є визначення стадії охоти статевого циклу. За класичними 

уявленнями цей період має характерні ознаки за нормального розвитку і 

функціонування організму самиці. На молочно - товарних фермах із 

безприв’язним утриманням худоби вибірку корів/телиць парувального віку у 

стані статевої охоти проводять двічі на добу: вранці та ввечері – відповідно до 

робочого графіку. Однак вченими доведено, що при безприв’язному утриманні 

основна маса корів приходить в охоту з 22
00

 до 5
00

. 

Важливою проблемою відтворення у скотарстві є виявлення телиць у 

статевій охоті з наступним штучним осіменінням. Без надійного системного 

контролю охоти у самиць успіх штучного осіменіння не передбачений [1, 2].  

Відомо, що корів під час доїння в доїльно-молочних блоках Показано, що 

на поведінку та продуктивність тварин, у тому числі і статеву (прояв рефлексу 

нерухомості при статевій охоті у корів і телиць впродовж доби) впливають 

ритм годівлі, утримання, доїння й вибірки тварин в охоті [3].  

За останні два десятиліття в Україні створені нові породи молочної 

худоби – українська чорно-ряба та червоно-ряба з високою продуктивністю до 

6000-8000 кг молока за рік, з високим генетичним потенціалом до 12000-13000 

кг за рік [4,5]. Знання добового ритму приходу корів в охоту забезпечить їх 

максимальну вибірку і подальшу технологічну підготовку з визначенням 

оптимального часу осіменіння. Досліджень добового ритму приходу 

високопродуктивних корів та телиць в охоту в доступній літературі не 

встановлено. Тому актуальність цієї проблеми безперечна. 

Корови належали ДПДГ «Кутузівка» Харківської області, живою масою 

400–600 кг, віком від 3 до 6 років, чорно-рябої та української червоно-рябої 

молочних порід. 

Було вивчено добову динаміку (протягом 24 годин) прояву ознак статевої 

охоти у корів та телиць української чорно-рябої молочної породи при 

підвищенні температури зовнішнього середовища до 30-35 
0 

С. При  

цілодобовому спостереженні за коровами виявлено у стані статевої охоти за 

період з 00 
00

 – 1 
00

 годину 26 голів (25,00 %), з 4 
00

 – 5 
00

-ої – 19 голів (18,27 %), 

з 8 
00

 - 9 
00

-ої – 18 голів (17,34 %), з 13 
00

 – 14 
00

-ої – 21 голова (20,19 %), з 17 
00

 – 

18 
00

-ту – 5 голів (4,81 %), з 20 
00

 -21 
00

-у – 15 голів (14,42 %). Усього виявлено в 

охоті 104 голови (100 %), з яких у період з 20 
00

-ої до 5 
00

-ої ранку наступної 
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доби виявлено 60 голів (57,69 %), у період з 5 
00

-ої до 18 
00

-ої години - 44 голови 

(42,31 %). 

У телиць від 0 
00

 – 1 
00

 години виявлено в охоті 3 голови (13,64 %), з 4 
00

 - 

5 
00

-ту годину 2 голови (9,09 %), з 8 
00

 -9 
00

-ту годину – 5голів (22,73%), з 13 
00

 -

14 
00

-ту годину – 1 голова (4,55 %), з 17 
00

 - 18 
00

-ту – 7 голів (31,82 %), з 20 
00

 - 

21 
00

-ту - 4 голови (18,18 %). Усього виявлено 22 телиці (100 %) у охоті, з яких у 

період з 20 
00

-ої до 5 
00

-ої ранку наступної доби виявлено 9 голів(40,91 %), у 

період з 5 
00

-ої до 18 
00

-ої години – 13 голів (59,1 %). 

Таким чином, корови проявляють рефлекс нерухомості більше у період з 

20 
00

-ої до 5 
00

-ої ранку наступної доби (57,69 %), а телиці - у період з 5 
00

-ої до 

18 
00

-ої години дня (59,1 %). 

Отримані дані свідчать про доцільність виявлення корів у статевій охоті 

як у денний, так і в нічний час. Такі дослідження необхідно проводити в 

залежності від пори року і довжини світового дня. Проведені дослідження 

можуть слугувати основою для складання кратності виявлення корів у охоті 

впродовж доби і режиму їх виявлення в охоті впродовж робочих змін 

операторами зі штучного осіменіння, їх помічниками й іншими робітниками.  
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Сервіс період – це нормальний період фізіологічного циклу корови 

протягом якого вона повинна ефективно підготуватися до плідної осіменіння.  

Оптимальний сервіс-період становить 40-80 днів. Встановлено, що 

тривалий сервіс-період негативно позначається на молочній продуктивності 

корів. Якщо середньодобовий удій корів за рік, за лактацію 305 днів, прийняти 

за 100%, то при його подовженні до 450 днів середньодобовий удій 

становитиме 85%. Отже, при подовженні лактації недоотримаємо 15% молока.  
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У стадах з річною продуктивністю понад 8000 л / гол цільовим сервіс-

періодом є 110-120 днів. Корови з меншим показником на момент планового 

запуску за 50-60 днів в сухостій матимуть добову молочну продуктивність 15-

25 л, яка ускладнює процедуру запуску і впливає на економіку. 

Нормальна тривалість сухостійного періоду - 50-60 днів. В першу 

половину тільності, коли на розвиток плоду потрібно ще мало поживних 

речовин, молочна продуктивність корів майже не змінюється. У другу 

половину тільності потреби плоду в поживних речовинах значно зростають, і 

надої корів починають знижуватися, особливо з 6-місячної тільності. 

Тривалість сухостійного періоду значно впливає на майбутню молочну 

продуктивність корови. При сухостійних періоді 40-60 днів удої корів в 

наступну лактацію бувають на 20% вище, ніж при сухостійних періоді менше 

30 днів. При сухостійних періоді в 30-40 днів удої в наступні лактації у корів 

нижче на 10%, ніж при 45-60 днів. 

Дослідження проводили у на коровах та телицях парувального віку 

червоної степової і української  червоної молочної порід. У стаді нараховується 

95 корів червоної степової і 254 корови української червоної молочної порід. 

У господарстві у зимовий період застосовується прив’язна система 

утримання корів. Влітку корів випасають і утримують у таборах. 

У дослідах використовували корів живою масою 450–600 кг, віком від 3 до 6 років. 

Для визначення тривалості сервіс - періоду було проаналізовано 

результативність плідних осіменіння у зимово-весінні та літньо-осінній періоди. 

Цифрові дані опрацьовували методом варіаційної статистики. При цьому 

визначали М – середнє арифметичне значення, ±m – похибку середнього 

арифметичного, Р – достовірність.  

Під час спостереження за тваринами було отримано наступні дані.  

Встановлено, що тривалість сервіс-періоду коливається від 20 до 175 діб, 

в середньому становить 80,96±5,07 дня, слід відмітити, що рекомендовано 60 діб.  

Кількість осіменінь 1,25±0,06 на одну голову, 79 % корів були 

заплідненні після першого осіменіння.  

З вищезазначеного є очевидним, що тривалий сервіс періоду є 

показником пропусків статевих циклів по причині скритого прояву охот. У 

такій ситуації є вкрай необхідним проводити ректальне дослідження корів через 

18-20 діб після отелення з метою виявлення домінуючого фолікула – тобто 

наявність початку нового статевого циклу.  

В результаті проведених досліджень можна рекомендувати для виявлення 

корів та телиць у стані статевої охоти використовувати бика-пробника. 

Проводити ректальне дослідження корів, з метою виявлення скритої 

статевої охоти, після закінчення лохіального періоду – через 19-20 діб після 

отелення. Застосовувати примусову стимуляцію статевої охоти.  
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На основі фундаментальних досліджень К.Б. Свєчина встановлено, що 

різним періодам онтогенезу тварин характерні свої особливості росту й 

розвитку. Отже свині окремих порід за різним напрямом продуктивності 

відрізняються як за характером процесу росту, так і за змінами форм будови і 

складу тіла тварини. Відбувається збільшення маси тіла за рахунок процесів 

формування органів і тканин та внутрішнього морфологічного 

диференціювання всього організму. Вивчення росту та формування будови тіла 

піддослідного молодняку визначали шляхом індивідуального зважування 

тварини. Показники живої маси ураховували від народження до 8 місяців життя 

тварини, на контрольній відгодівлі - до живої маси 100 кг. Визначення промірів 

при народженні і до 8-місячного віку свиней проводили індивідуально. 

Проводились такі проміри: 

- висота у холці, см (від землі, відносно заднього кута лопатки, від 

найвищої точки у холці по вертикалі до землі); 

- ширина грудей, см (відносно заднього кута лопатки між зовнішніми 

горбами плече-лопаткового зчленування); 

- глибина грудей, см (відносно заднього кута лопатки, від вищої точки 

холки до грудної кістки по вертикалі (мірною палицею)); 

- ширина заду, см (у найбільш віддалених точках на рівні крижів); 

- довжина тулуба, см (від середини потилочного гребеня до кореня хвоста 

по верхній лінії спини); 

- обхват грудей, см (відносно заднього кута лопатки навколо грудної 

клітки); - обхват п’ястки, см (у найтоншому місці п’ясткової кістки).  

За методиками Ф.К. Почерняєва, А.М. Квасницького, та інших 

дослідників на основі цих промірів розраховували індекси будови тіла 

піддослідних свиней у кожному віковому періоді з метою вивчення динаміки 

пропорцій росту й розвитку тварин залежно від віку (індекс розтягнутості, 
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індекс збитості, індекс масивності, грудний індекс та індекс костистості). 

Аналіз результатів досліджень вказує на специфічність росту молодняку свиней 

залежно від багатьох генотипових чинників: чистопородності, кровності та віку 

тварини. Фенотипічні чинники були знівельовані, тобто тварини знаходилися в 

одній технологічній групі, годівля була однотипна на окремій технологічній 

ланці, моціоном тварини користувалися в однаковій мірі, ветеринарне 

обслуговування одержували за загально-прийнятою схемою у племінному 

заводі. Зміни живої маси підсвинків з віком характеризує динаміка живої маси 

піддослідного молодняку різних породних поєднань. У фундаментальних 

працях К.Б. Свєчина простежується, що різним періодам онтогенезу тварин 

притаманні характерні риси інтенсивного росту осьового і периферійного 

скелету, а також м’язів мускулатури, росту тулуба тварини: у довжину, у 

висоту, ширину. Нами досліджено ріст організмів дослідного молодняку в 

цілому, обумовленому ростом окремих частин тіла.  

Дослідження були проведені на поголів’ї свиней дослідного господарства 

методом груп-аналогів, задіяні чистопородні і помісні тварини, від 

батьківського поєднання порід велика біла вітчизняної селекції, породи ландрас 

французької селекції і породи п’єтрен зарубіжної селекції отриманий 

чистопородний й помісний молодняк свиней, який і складав дослідні та 

контрольну групи свиней. 

Відмічено поступову зміну лінійних промірів піддослідного молодняку з 

віковою динамікою. Динаміка цих показників показує, що одразу після 

народження піддослідний молодняк інтенсивно росте у висоту, а також значне 

збільшення довжини тулуба тварини спостерігається до 5,5 місяця у помісних 

тварин, а у чистопородних аж до 6-6,3 місяця. 

Аналіз одержаних результатів показав, що існує суттєва різниця між 

піддослідними тваринами на різних вікових етапах розвитку. Для вивчення 

екстер’єру тварин великого значення і сьогодні надають вивченню розвитку 

свиней в онтогенезі. Шляхом взяття лінійних та широтних промірів тулуба 

тварин у своїх дослідженнях ми вивчали особливості екстер’єру свиней та 

визначали індекси їх будови тіла. Аналіз даних свідчить, що після народження 

дослідний молодняк інтенсивно росте у висоту. Значне збільшення проміру 

довжини тулуба спостерігається до 4-місячного віку. Встановлено деякі 

розбіжності між тваринами дослідних груп; так, помісні тварини дослідних 

груп значно переважали ровесників з контрольної групи і чистопородних 

тварини з іншої дослідної групи (реципрокного генотипу) майже за всіма 

показниками. 

Нами відмічено, що окремі лінійні та широтні проміри тварин дають 

досить об’єктивні відомості щодо динаміки росту. Проте є такі спостереження, 

що фенотипічні зміни не завжди повною мірою характеризують тварину, тому 

особливу увагу належить приділяти співвідношенню цих промірів, тобто 

індексам будови тіла дослідного молодняку. Розрахунки окремих індексів 

будови тіла досліджуваних тварин та зміна цих індексів у дослідного молодняку 

відбувається за рахунок вікових і генотипових, тобто породних, змін. 
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Одними з напрямків вдосконалення та шляхів перспективного 

використання альтернативних джерел енергії в покращенні екологічного стану 

та енергозабезпеченні України можуть стати відновлювальні джерела енергії – 

енергії сонця, вітру, малих річок і водотоків, геотермальної енергії, енергії 

біомаси та енергії довкілля. Україна, за аналізом досвідчених аналітиків, має 

великий, донині не використаний потенціал вітрової енергії, який становить на 

рік близько 600 млрд кВт*год [3, с. 82]. 

В особливості перспективними виявились у цьому відношенні, деякі 

області нашої країни, такі як Миколаївська, Запорізька, Одеська та 

Прикарпаття. У зв’язку з тим, що з кожним роком в Україні зростає вартість на 

енергоносії та зменшується чисельність агропідприємств по вирощуванню 

худоби, використання біопалива і добрив рослинного походження набули 

особливого значення. 

Умовно біосировину можна поділити на первинну (солома, стебла, торф, 

відходи деревини) та вторинну (гній, гноївка). На території України вільні 

ресурси первинної та вторинної енергетичної біосировини складають 

приблизно 9,33 млн т. умовного палива [2, с. 283]. 

Одним з відновлювальних та альтернативних джерел енергії є солома, яка 

доступна для будь-якого сільського господарства. Кількісний потенціал 

соломи, наявної для виробництва енергії, за даними фахівців на 2020 рік, 

складає приблизно 20 млн т. на рік [4, с. 43]. 

Тому перспективним є використання альтернативних джерел енергії в 

умовах розвитку сільських територій. Це дає змогу вирішити не лише 

енергетичну проблему в Україні, але й поліпшити екологічні умови її 

агроландшафтів. Перероблювання гною, соломи та іншої біомаси дає 

можливість виготовляти високоякісні добрива. Отримана в процесі спалювання 

біопалива енергія розсіюється, але продукти спалювання можуть знову 

перетворюватися в біопаливо шляхом природних екологічних або 

сільськогосподарських циклічних процесів. 

Таким чином, використання промислового біопалива, добре пов’язаного з 

природними екологічними циклами, може не давати забруднень і забезпечувати 

безперервний процес отримання енергії. 

За даними аналітиків паливо теплової енергетики в Україні щорічно 

споживається близько 200 млн т. умовного палива, при цьому видобуток із 

природних джерел країни становить лише 80 млн т. Отже, енергетична 

біосировина стає важливим потенційним ресурсом власної та імпортної 

енергетичної сировини. Можливості сільськогосподарського виробництва і 

використання біомаси переважно визначаються рослинництвом, основу якого в 

Україні становить вирощування зернових [1, с. 65]. 
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В сучасних умовах альтернативні джерела енергії можуть становити 

значну частку в енергетичному балансі сільських територій нашої країни. 

Біогаз – є одним зі шляхів доповнення і часткової заміни традиційних видів 

палива. Саме біогаз може стати вирішенням на сучасному рівні 

агроекологічних проблем, що виникають під час утилізації відходів у 

сільському господарстві. Багато країн, що розвиваються використовують 

технологію виробництва біогазу з різних видів сільськогосподарських відходів, 

але головним чином із гною. 

Сучасний досвід перероблювання специфічної сільськогосподарської 

сировини (подрібненої рослинної біомаси, гноївки, відходів) на біогаз та 

супутні продукти, зокрема такі, як рідкі органічні добрива активно 

використовується в країнах Європейського Союзу. Наявні технології 

виробництва альтернативних джерел не є досить досконалими, але усі вони 

мають такі значні переваги, як дуже низький або незначний рівень викидів 

парникових газів, і невичерпний (відновлюваний) запас палива, необхідний для 

їх реалізації. 

Перспективи розвитку і використання альтернативних джерел енергії 

пов’язані зі зниженням залежності від енергоносіїв, що на регіональному і 

державному рівнях взаємодіє з енергетичною безпекою. Використання 

поновлювальних джерел енергії знижує негативний вплив на навколишнє 

середовище і дає можливість досягнення відповідного рівня екологічної безпеки. 

Великим кроком у напрямку покращення агроекологічної та енергетичної 

ситуації в Україні може стати впровадження альтернативних енергетичних 

установок. Повітряні генератори та електростанції, сонячні батареї, дають 

змогу економити значні фінансові кошти й водночас отримувати повну 

енергетичну незалежність, сприятиме забезпеченню ефективного розвитку 

енергетики для підвищення якості життя населення країни до рівня кращих 

світових стандартів. Надають можливість забезпечити енергозбереження і 

покривати не лише потреби сільських територій, а й виробничі 

сільськогосподарського підприємства, що позитивно впливатиме на 

навколишнє середовище, зменшуючи екологічні ризики. 
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В межах гірничого відводу Державного підприємства «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат» Центрального родовища шахти «Інгульська» 

протікає мала річка Біянка, лівобережна притока ріки Інгул. Річка протікає по 

території міста Кропивницький (додаток В) [1]. 

У результаті недостатньо продуманого і безсистемного освоєння 

територій, які періодично затоплюються в долині р. Біянка, в районі деяких  

вулиць міста відбувається активізація розвитку небезпечних геологічних явищ, 

а саме: виникнення передзсувних умов, затоплення та підтоплення територій, 

особливо в період весняної повені та літніх зливових паводків [2]. У зв’язку з 

цим виникла проблема захисту міста Кропивницький від повеней та паводків. 

Пріоритети і черговість здійснення ряду заходів передбачають в тому 

числі і регулювання стоку та поліпшення якості водних ресурсів шляхом 

створення водосховищ і запобігання скиду забруднених вод у водні об’єкти. 

Але поряд з цим, на прибережній території продовжуються процеси 

підтоплення. В цих умовах вважається за необхідне виконання робіт з 

виправлення, поглиблення і розчищення річища р. Біянка для попередження 

підтоплення [3]. Першочерговими ділянками для проведення таких робіт було 

визнано ділянку вище вул. Колодязної (роботи здійснено кілька років тому) та в 

місці з’єднання р. Біянка з балкою Сухою в районі вулиці Новгородська, де 

виявлено стале підтоплення забудованої міської території на  площі 0,8 га, а 

також затоплення городів і прилеглих ділянок в заплаві річки.   

Для оцінки впливу замулення річища р. Біянка на підтоплення території 

м. Кропивницький і обґрунтування необхідності реалізації заходів щодо 

усунення  цього явища, виконані такі роботи: 

- проведено рекогносцирувальне обстеження заплави р.Біянка з відбором 

проб річкових та підземних вод і виконанням гідрологічних досліджень; 

- проаналізовано гідрологічний режим річки і її вплив на режим 

підземних вод, від якого, в свою чергу, залежить режим осушувального 

водовідливу шахти «Інгульська»;  

- проаналізовані особливості геологічної будови території долини річки з 

оцінкою фізико-механічних властивостей гірничих порід, літології, 

стратиграфії і тектоніки; гідрогеологічні умови; клімат; рельєф земної поверхні, 

а також кількість і потужність водоносних горизонтів над покрівлею робочого пласту. 

На основі результатів перерахованих досліджень виконана оцінка 

екологічної безпеки роботи шахти в умовах поглиблення русла річки Біянка з 

виконанням необхідних гідрологічних, гідрогеологічних і гірничогеологічних 

розрахунків, тобто  виконане обґрунтування доцільності поглиблення русла 

р.Біянка з врахуванням технології ведення гірничовидобувних робіт на шахті «Інгульська».   
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Однак, в процесі тривалого містобудівного освоєння даної території 

безпосередньо на ділянках проектування в межах заплави мали місце 

підвищувальні відсипання значних площ під забудову і оранку (вертикальне 

планування), розробка траншей дренажних канав і зливовідводів, 

загороджувальних та відвідних валів для організації поверхневого стоку, а 

також розміщення на поверхні землі будівельних відходів та донних відкладень 

русла при його фрагментарних неорганізованих і організованих розчистках. 

В результаті господарської діяльності до теперішнього часу природна 

поверхня заплави р. Біянка на даній ділянці проектування зазнала значних 

техногенних перетворень, до найбільш істотних з яких слід віднести поперечні 

перехоплення дамбами. 

Зазначені трансформації привели до таких радикальних порушень 

природного гідродинамічного режиму, які в умовах появи в подальшому 

сукупності техногенних факторів, зумовили підтоплення і заболочування 

розглянутої  території. 

 Незважаючи на це, постає необхідність проведення уточнюючих 

розрахунків з аналізом конкретних умов функціювання шахти «Інгульська» в 

подальшому з урахуванням:  

- розвитку виробничих потужностей шахти;  

- збільшення площ та  умов відпрацювання родовища; 

- прогнозних розрахунків розмірів депресійної воронки та прогнозних 

водопритоків в гірничі виробки;  

- можливості проведення робіт з розчищення русла р. Біянка на інших 

ділянках. 

При цьому за необхідності, мають бути розроблені захисні заходи щодо 

створення прийнятних умов експлуатації шахти та підтримки екологічно 

прийнятного гідрологічного режиму рр. Біянка та Інгул, зокрема, розраховані 

охоронні цілики під заплавою р. Біянка. 
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Плавлений сир являє собою продукт, вироблюваний з різних сирів, сиру 

кисломолочного, масла й інших молочних продуктів зі спеціями або без них 

шляхом теплової обробки з додаванням спеціальних солей-плавителей. 

Плавлені сири виробляються згідно ДСТУ 4635:2006 «Сири плавлені. Загальні 

технічні умови» [1]. Для  виробництва плавлених сирів використовують 

наступну сировину: натуральні сичужні сири, нежирний сир, бринзу, 

кисломолочний сир, масло, сметану, сухе молоко[2]. 

Історія плавленого сиру почалася незадовго до перших днів 

Першої світової війни в Швейцарії.Одного разу в містечку, під назвою Тун, 

справили дуже багато твердого сиру, збут був у той час слабкий, тому 

виробники вже почали підраховувати збитки від його псування. Але тут 

приспіла нова ідея, розплавити частину сиру. З часом цей процес вдосконалили, 

а плавлений сир зайняв міцні позиції серед інших видів сирів, тому як багато 

полюбили цей продукт і до цих пір їдять його з великим задоволенням. 

Однак, як самостійний продукт плавлений сир запатентували не відразу, 

це сталося тільки в 1950 році. Першим, хто це зробив був Джеймс Крафт. Так 

що така новинка, як нарізаний скибочками плавлений сир, вперше вийшла під 

логотипом компанії «Kraft Foods». 

З тих пір технології приготування пішли далеко вперед, і на сьогоднішніх 

прилавках є безліч різноманітних сортів цього продукту. Всі вони 

відрізняються за технологією виробництва і хімічним складом. В Україні 

виробництво плавлених сирів здійснюють згідно ДСТУ 4635:2006 Сири 

плавлені. Загальні технічні умови. Цей стандарт поширюється на сири плавлені, 

які виготовляють із застосуванням солей-плавителей.Сир плавлений скибковий 

– продукт, що має консистенцію від пластичної до крихкої та придатний до 

нарізування. Сир плавлений пастоподібний – продукт, щомає мазку 

консистенцію. Залежно від консистенції сири виробляють: скибкові; пастоподібні. 

Залежно від особливостей технології виробництва сири розрізняють: 

копчені, без копчення, з харчовими чи смаковими добавками або солодкі. 

У порівнянні з твердими сирами плавлений має свої переваги. Він містить 

меншу кількість холестерину, а організм засвоює його повністю без залишку. 

Цей продукт дуже поживний, містить багато фосфору і кальцію, адже ці 

речовини відповідають за красу і здоров’я волосся, нігтів і шкіри. У плавленому 

сирі дуже багато казеїну. Це високоякісний білок, який містить незамінні для 

людського організму амінокислоти. Сир майже не містить вуглеводів, в ньому є 

лише пара відсотків лактози. 

Плавлений сир виробляють на основі технологій виробництва сирів 

твердих сортів, таких, як «Пошехонський», «Російський», «Костромський», 

«Алтайський». Єдине, при виробництві такого сиру додають вершкове масло, 
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вершки і сухе молоко. А щоб уникнути згортання молочного білка, додають в 

сир солі-плавителі [1]. 

На ринку з’явилися солі-плавителі під торговою маркою SELF, 

виготовлені на німецькій хімічній фабриці «Буденхайм». Солі-плавителі SELF 

характеризуються високою швидкістю розчинення, і, відповідно, потужною 

розчинністю, а це дуже важливо у виробництві плавлених сирів, де існує 

проблема з нерозплавлюваними частками сировини. 

Солі-плавителі SELF мають високу здатність зв’язувати вологу, тому 

дають змогу виробляти плавлені сири із зниженоюмасовою часткою сухих 

речовин, і, відповідно, нижчою собівартістю. Крім того, у них широкий 

діапазон дії, що дає змогу виробляти плавлені сири бажаної консистенції: від 

сирних соусів з текучою консистенцією до твердої ріжучої. На відміну від 

триполіфосфату Na, солі-плавителі SELF мають високу іонно-обмінну 

активність, буферні властивості. 

Дуже важливо, що SELF вносять у сухому стані, що полегшує та 

прискорює виробничий процес. Солі-плавителі SELF сумісні між собою, і при 

розрахунку рецептур масова частка сухих речовин береться рівним 100%. Для 

отримання бажаного значення рН у плавленому сирі був розроблений лужний 

коректор SELF С 12, рН якого дорівнює 12 [1]. 

Вибір солей визначається типом, віком, ступенем зрілості, структурою 

сичужного сиру і інших сировинних компонентів, типом використовуваного 

устаткування для плавлення, охолоджування і фасування, а також 

характеристиками кінцевого продукту. Очевидно, що рН кінцевого продукту 

залежить не тільки від рН сировини, але і від рН солі-плавителя. 

Рекомендується не допускати відхилення рН готового продукту від заданого 

значення більш ніж на ± 0,1. Це дозволить зберегти консистенцію і запах 

плавленого сиру [1].  

Зі всього вище сказаного виходить, що при виробництві плавленого сиру, 

що характеризується безліччю параметрів, не може існувати універсальних 

солей-плавителей, що задовольняє всім завданням відразу, тому для досягнення 

оптимального результату від технолога, що вибирає сіль, потрібний творчий 

підхід з проведенням пробних плавок. 

Також важливим моментом у виробництві плавлених сирів є упаковка. Як 

правило, плавлений сир сьогодні продається в пластикових упаковках. 

Обов'язково потрібно звертати увагу на денце тари, там повинен бути значок 

«РР», це гарантія того, що упаковка виготовлена з поліпропілену, в якому 

допускається зберігання продуктів. Якщо ж ви виявили літери «PS», то від 

такого товару відмовтеся, так як полістирол вже давно визнаний забороненим 

матеріалом для упаковки харчовихпродуктів. 
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Малі річки формують більшу частину гідрологічної мережі Харківської 

області, проте мають найнижчу, порівняно з більшими водотоками, здатність до 

самоочищення та буферну ємність екосистем. Внаслідок незначної площі 

басейну, ступінь стійкості екосистем малих річок до антропогенного 

навантаження значно менше у порівнянні із середніми і великими річками. 

Малі річки є початковою ланкою річкової мережі. Усі зміни в їх режимі та 

якості води позначаються на всій гідрографічній мережі.  

Важливість відновлення малих річок України, підтримання їх 

екологічного стану та якості води на належному рівні відзначається у Водному 

кодексі України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, Законі України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року» від 21.12.2010 № 2818-VI та інших нормативних документах. 

Актуальність роботи визначається незадовільним станом малих річок на 

території України, зокрема Східного регіону, як найбільш техногенно 

навантаженого. Необхідним є встановлення ролі реалізованих водоохоронних 

заходів у зміні екологічного стану річок та створення умов для їх подальшого 

сталого функціонування, удосконалення управління водоохоронною діяльністю 

на малих річках країни.  

Мета роботи – визначення найбільш забруднених малих річок басейну 

р. Сіверський Донець та розроблення природоохоронних заходів  для 

поліпшення їх екологічного стану. 

Методика досліджень. Проведено оцінку екологічного стану основних 

малих річок у басейні річки Сіверський Донець. Оцінка екологічного стану 

малих річок басейну здійснювалася на основі оновленої Методики екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (2014). 

За результатами проведеної оцінки з обстежених 23 малих річок якість 

поверхневих вод досліджених ділянок малих річок басейну оцінюється як: 

- „добрі” за екологічним станом, „чисті” за ступенем чистоти (3 категорія 

ІІ класу якості) у 9 малих річках басейну, що склало 39% від загальної кількості 

досліджених малих річок басейну; 

- «задовільні» за екологічним станом, «слабко забруднені» за ступенем 

чистоти (4 категорія ІІІ класу якості води), у 14 малих річках басейну, що 

склало 61% від загальної кількості досліджених малих річок басейну. 

Першочергову увагу необхідно звернути на поліпшення екологічного 

стану наступних малих річок у басейні р. Сіверський Донець: р. Кривий Торець 

(Донецька обл.), р. Красна (Луганська обл.), р. Великий Бурлук, р. Вовча, 

р. Волоська Балаклійка, р. Гамольша, р. Крайня Балаклійка, р. Лебяж’я, 

р. Мерефа, р. Плотва, р. Роганка, р. Рогозянка, р. Середня Балаклійка, р. Тетлега 

(Харківська обл.). 
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Запропонований комплекс природоохоронних заходів спрямовано на 

вирішення першопричин найбільш важливих проблем, що має призвести до 

запобігання або ліквідації негативних наслідків природокористування у 

водозборах малих річок, поліпшення їх екологічного стану. 

До першочергових заходів віднесено: 1) інтеграція природоохоронних 

стратегій щодо охорони малих річок у стратегію соціально-економічного 

розвитку регіону; 2) удосконалення системи моніторингу стану вод малих річок 

у регіоні; 3) охорона вод малих річок від забруднення поверхневим стоком; 

4) поліпшення гідрологічного режиму малих річок; 5) зменшення навантаження 

на малі річки внаслідок забруднення зворотними водами; 6) забезпечення 

екологічної безпеки; 7) популяризація знань щодо екологічного значення малих 

річок. 
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Викладено результати дослідження стосовно ефективності  застосування 

інтенсивного використання свиноматок з урахуванням їх віку, живої маси і 

тривалості відтворювального циклу. 

Актуальним на сьогодні є збільшення виробництва високоякісної 

свинини з найменшими економічними затратами, що ґрунтується  на 

максимальному використанні біологічних особливостей свиней. Досягнення 

сучасної науки і результати роботи кращих господарств свідчать про те, що 

підвищення інтенсивності використання свиноматок при одних і тих самих 

витратах на їх утримання забезпечує збільшення виходу поросят майже в 1,5 

рази, що відповідає збільшенню маточного поголів'я на 30-35 %. Це дозволяє 

виробляти від однієї  свиноматки по 2 – 3 т свинини (живої маси) на рік [1]. 

Отже, підвищення інтенсивності використання маточного поголів'я прискорює 
збільшення виробництва свинини в країні. 

В зв’язку з цим в ФГ «Мрія» виникла необхідність інтенсифікації галузі 

свинарства і підвищення її рентабельності за рахунок інтенсивного 

використання маточного поголів’я[2]. 

Матеріали і методика дослідження:  

Дослідження проводилися в умовах ФГ «Мрія» Старобільського району 

Луганської області. Матеріалом для дослідження стало поголів’я свиноматок 

великої білої породи, яку розводять у даному господарстві.  

Предметом дослідження є вік досягнення статевої зрілості і прояв у 

свинок репродуктивних функцій та тривалість відтворювального циклу при 

різних періодах відлучення поросят. 

Умови утримання та годівлі для всіх тварин були подібними і відповідали 

встановленим гігієнічним нормам та нормам годівлі свиней з урахуванням віку, 

живої маси, фізіологічного стану. 

Дослідженням було встановлено, що перша статева охота у більшості 

молодих свинок настає у 6 - 7-місячному віці. Однак розвиток їх статевої 

системи триває до 9  - 11-місячного віку. От же, при осіменінні у 8-місячному 

віці навіть при високому рівні годівлі і правильному утриманні продуктивність 

їх знижується. При опоросі від недорозвинених свинок одержано на 1 - 2 

порося менше, ніж від розвинених, молочність таких свинок знижується на 40 

%, молодняку зберігається на 2–3 голови менше. Порівняно з розвиненими 

матками, яких осіменили в 9–10-місячному віці, приплід недорозвинених маток 

дав менші прирости з розрахунку на одиницю корму (табл. 1). 
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Таблиця 1  

Показники розвитку і оплати корму приростами живої маси приплоду, 

одержаного від молодих і повновікових маток різної маси 
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Доведено, що кількість очікуваних опоросів залежить від тривалості 

підсисного періоду, чим коротший підсисний період, тим коротший 

відтворювальний цикл, тим інтенсивніше використання свиноматок.  

Таким чином, для ефективного ведення галузі свинарства та підвищення  

виробничих показників господарства ФГ «Мрія» рекомендовано 

впроваджувати інтенсивне використання маток, враховуючи їх вік, живу масу, а 

також проводити раннє відлучення поросят у 26—30-денному віці, з метою 

скорочення відтворювального циклу. Підвищення інтенсивності використання 

свиноматок не впливатиме негативно на їх відтворну функцію і матиме вели-

чезні резерви для зменшення маточного поголів'я без зниження виходу 

молодняку. 
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На сучасному етапі розвитку галузі тваринництва технологія виробництва 

молока повинна в повній мірі забезпечувати виконання таких основних вимог, як 

підвищення продуктивності тварин та збільшення тривалості їх використання, 

зниження собівартості виробленої продукції та її висока якість, підвищення 

престижності і продуктивності праці доярів та полегшення умов їх праці, 

дотримання вимог техніки безпеки та захисту навколишнього середовища. 

Досягнути виконання таких вимог можна за рахунок вдосконалення 

системи утримання, годування, механізації основних і допоміжних технологічних 

процесів, раціональної організації виробничого процесу та умов праці, оптимізації 

рішень щодо виробничих приміщень, які направлені на впровадження 

прогресивних технологій виробництва. 

У всьому світі молочне тваринництво є прибутковим бізнесом. 

У розвинених країнах світу є всі передумови створення рентабельного 

виробництва молока та молочної продукції. Світова практика таких країн вказує 

на доцільність виробництва молока та розвиток молочного бізнесу. 

На фоні позитивних передумов світових виробників, в Україні відчувається 

гострий дефіцит молочних продуктів, який виникає із-за недостатнього 

використання можливостей наших виробників та ресурсів самої галузі 

тваринництва в повному обсязі. У нас при значних потребах ринку, наявності 

достатньої кількості сільськогосподарських земель, сприятливих природно-

кліматичних умовах цей напрямок діяльності збитковий [2]. 

Постає питання: а що необхідно зробити для зміни ситуації в кращу сторону 

та яка повинна бути ферма майбутнього? 

Нові технології і створена матеріально-технічна база не забезпечують 

отримання такої продуктивності стада, які дозволять господарству бути рентабельним.  

Основа успіху в усвідомленні цих технологій і умінні втілити їх в життя 

через отриманні знання - важливі складові успішного тваринництва: логістику, 

економіку, тобто організацію управління. Адже 70% успіху залежить від 

управління процесом [1]. 

Цю тенденцію можна прослідкувати на прикладі передових господарств 

нашої країни. Так спеціалісти Корпорації «Агро-Союз», використовуючи світовий 

досвід в даній галузі, створили модель сучасної молочної ферми з використанням 

сучасних інноваційних технологій. Вибраний спосіб утримання тварин визначає 

планування приміщень, вибір засобів механізації виробничих процесів, 

організацію робочого процесу та впливає на продуктивність праці робітників і 

тривалість використання наявних тварин. 

Вирішальний вплив на технологію виробництва молока в даному 

господарстві має спосіб утримання тварин протягом року. 
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За основу прийнятий спосіб на основі безприв'язного утримання і годування 

із застосуванням загальнозмішаного раціону протягом року. Перевагу віддали 

безприв'язному способу утримання (free stall) у варіанті: боксовий з розділенням 

зон годування і відпочинку тварин проходами з встановленими дельтаскреперами.  

Створені умови утримання тварин максимально подібні до природних та 

впливають на підвищення продуктивності тварин. 

Так як рівень концентрації поголів'я тварин безпосередньо впливає на 

організацію праці, їх кількість в одному приміщенні науково-обгрунтована 

величина, яка дозволяє забезпечити збереження виробленого стереотипу 

поведінки тварин і оптимальних фізіологічних параметрів їх життєдіяльності.  

Механізацію основних виробничих процесів реалізують комплексно, із 

врахуванням продуктивності засобів для механізації трудомістких процесів, які 

застосовуються згідно технологічної карти. 

Годування тварин проводиться повноцінними кормовими сумішами 

протягом всього року в приміщеннях на кормовому столі (feedbunk) в залежності 

від відповідних груп і фізіологічного стану тварин. 

Слід зауважити, що у собівартості виробленої тваринницької продукції 

корми займають від 50 до 75 %. Тому основною стратегією розвитку даної галузі є 

забезпечення високопоживної кормової бази. Організація виробництва кормів 

включає вирощування, заготівлю, переробку та зберігання різних видів кормів.  

Для отримання позитивних результатів у тваринництві необхідно мати 

оптимальний кормовий раціон, до складу якого входять соковиті, грубі та 

концентровані корми. Приготування кормових сумішей раціону для різних груп 

проводиться самохідним кормороздавачем марки "Фаризин", який самостійно з 

допомогою комп'ютерного пристрою і обладнання для забору, подрібнення, 

змішування і вагового контролю компонентів приводить до раздачі кормових 

сумішей на кормовий стіл в корівниках. Годування тварин проводиться 2 рази в 

сутки. Рівень годування корів при бесприв'язному утриманні збільшується на 10-

12% по поживності від традиційного прив’язного. 

Важливим у забезпеченні оптимального кормового раціону є зберігання 

кормів. У сучасних умовах способи зберігання кормів повинні бути максимально 

ефективними та забезпечувати мінімальні втрати поживних речовин, бути 

оптимальними з точки зору економіки та організації праці. При цьому, немає 

значення це стаціонарне чи тимчасове сховище. 

Зберігання кормів в рукавах є альтернативою силосуванню в ямах. Зберігати 

в рукавах можна практично усі види кормів: силос, сінаж, корнаж, жом, пивну 

дробину, спиртову барду та ін. матеріали. Основною перевагою зберігання в 

рукавах є краща якість силосування та кормів, а також нижча вартість цієї 

технології у порівнянні з будівництвом нової силосної ями. Можна зазначити 

значний ряд переваг: моментальне закриття утрамбованої маси; мінімізація 

небажаних реакцій в процесі консервування, а також втрат при зберіганні; 

відсутність занесення золи в корм колесами техніки; вибір місця зберігання в 

залежності від виробничих потреб; недороге доповнення до існуючих 

можливостей зберігання. 
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Хочеться окремо виділити процес доїння корів. У виробництві молока 

доїння – одна з ключових технологічних процедур, яка давно вже механізована. 

Сучасні доїльні зали здатні забезпечити стабільні надої протягом багатьох років 

використання. 

Доїння корів доцільно проводити на доїльних майданчиках (milking 

parlours), які обладнані природною припливно-витяжною вентиляцією з 

регульованими роль-шторами і регульованим коньком закритого типу з 

автоматичним регулюванням повітряного потоку. 

Кратність доїння корів визначається умовами технічних рішень на фермі, 

виду доїльної установки і продуктивності стада: 3-х кратне доїння новотільних і 

високопродуктивних корів і 2-х разове для корів на стадії запуску. Зміщення 

графіків доїння корів не повинно перевищувати 1,5 годин. 

Сучасні роботи – доярі розраховані на безприв'язне утримання тварин. Така 

роботизована система добре пристосована до потреб тварин, а корови самостійно 

заходять на доїння до 3 –х разів на день. 

В процесі доїння проводиться ряд тестів і веде «досьє» на кожну тварину, 

що в кінцевому результаті впливає на якість молока. В мінусах використання 

роботизованої системи доїння є висока вартість, забезпечення стабільного 

енергопостачання, навчання відповідних спеціалістів. 

Зали Milkline «Карусель» відрізняються високою продуктивністю завдяки 

точній, безперервній і професіональній організації роботи залу. При цьому 

забезпечуються не тільки високі надої молока, але і захист здоров'я тварин та 

забезпечують відмінні робочі умови і безпроблемне протікання процесу доїння, 

зводячи рухи оператора до мінімуму [3]. 

Організоване прибирання гною в корівниках, дозволяє підтримувати там 

правильні санітарно-технічні умови. Чистота забезпечує якісну роботу 

обслуговуючого персоналу і сприяє функціональності всього тваринницького 

комплексу в цілому, а використання різних пристроїв для збирання гною і його 

зберігання допоможе обладнати його належним чином.  

Кожний комплекс може підібрати систему, в залежності від масштабів 

виробництва. Гідравлічна система найбільш ускладненою і енергоміською. У 

великих агрокомплексах така система недоцільна та дорого вартісна.  

Більшість ферм зберігає гній невпорядковано, через що створюється 

забруднення ґрунтових вод і погіршується стан атмосферного повітря довкола 

ферми та забруднення навколишнього середовища в цілому. Сільськогосподарські 

підприємства, які мають велику кількість тварин обов'язково повинні налагодити 

не тільки систему збору гною, але і його переробку. Найбільшою перспективою в 

даному випадку є використання біогазових установок. 

АПК України, виробляючи значні обсяги органічних відходів, володіє 

ресурсами для виробництва біогазу, здатними замістити 1,5 млрд кубометрів газу 

на рік. При розвитку галузі і широкому використанні рослинної сировини цей 

потенціал може бути доведений до 18 млрд кубометрів у перерахунку на 

природний газ. За оцінками аналітиків, ринок біогазу продовжить стрімко 

розвиватися, заміщуючи інші енергоносії у загальній структурі енергетичного 

балансу країн. 
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В Україні є поодинокі приклади впровадження біогазових технологій. 

Перша установка була побудована 1993 року на свинофермі "Запоріжсталі". 

Наступними стали компанії "Агро-овен", "Еліта", "Українська молочна компанія". 

Для порівняння: у Данії на частку енергетики на біомасі припадає понад 7% 

усієї енергетики, в Австрії – 12%, у Швеції – 21%, а у Німеччині – понад 24%. У 

цілому, в ЄС щорічно із біомаси отримують 14% загальної потреби у енергії. 

Європейський ринок біогазових установок оцінюється в $3 млрд, і, за прогнозами, 

він повинен вирости до $25 млрд уже до 2020 р. При цьому 75% біогазу 

виробляється з відходів сільського господарства, 17% – з органічних відходів 

приватних домогосподарств і підприємств і ще 8% – каналізаційних очисних 

споруд [4]. 
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 В умовах великих свинарських підприємств встановлено комплексну дію 

негативних чинників, які загрожують здоров’ю свиней, особливо молодняку, 

здійснюючи на них стресовий вплив, що веде до небажаних змін нормальної 

мікрофлори кишечнику та, відповідно, до дисбактеріозів і захворюванням 

шлунково-кишкового тракту, порушенням його роботи і процесу перетравлення 

кормів. За дисбактеріозів порушуються також функціонування інших систем 

організму молодняку і дорослих тварин (імунної, гормональної, ін.), що веде до 

різкого зниження резистентності поголів’я і рівня продуктивності. 

Дослідження біологічних механізмів впливу та дії нормофлори кишечнику 

на здоров’я тварини й корекція схеми терапевтичної тактики за допомогою 

пробіотиків широко представлені в науковій літературі, але питання визначення 

нормального або зміненого мікробіоценозу слизових оболонок статевого тракту 

свиноматок на сьогодні залишаються не вивченими, що різко стримує ріст 

виробничих і селекційних показників. 
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Управління процесом відтворення і розвитку поголів’я, особливо 

ремонтного молодняку і свиноматок, в умовах сучасних промислових 

комплексів неможливо без врахування руйнівної ушкоджуючої дії 

багаточисельних представників паразитобіоценозу, якому протиставляється 

захисна дія симбіотичної мікрофлори макроорганізму, що потребує контролю і 

стимуляції з боку зооветспеціалістів. 

Визначення в порівнянні з традиційним підходом ефективності превентивної 

схеми комплексного пробіотичного захисту гнізда свиноматки як ключового 

структурного елементу промислового виробництва свинини та генетичних 

ресурсів стало метою наших досліджень. Для вирішення поставленої мети нами 

була розроблена і виконана низка завдань, а саме: 

 Проведено добір поросних свиноматок – аналогів для включення в 

дослідні і контрольні групи, що утримувались в умовах різних свинарських 

підприємств промислового типу; 

 Розроблено модель організації серії науково-виробничих досліджень з 

врахуванням умов різних підприємств; 

 Розроблено поетапну серію схем пробіотичного захисту свиноматок і 

поросят шляхом процедур нормофлоризації; 

 Практично відпрацьовано методику нормофлоризації шляхом добору 

комплексу біотехнологічних процедур обробки шкіри і слизових свиней 

робочим розчином пробіотичного препарату з вмістом живих бактеріальних 

культур Bacillus subtilis + Lactobacillus acidophilus; 

 Проведено спостереження за клінічним станом і розвитком підсисних 

дослідних і контрольних поросят за комплексом зоотехнічних параметрів з 

наступним порівнянням за умов утримання молодняку в різних підприємствах; 

 Проведено розтини загиблих поросят з аналізом патологоанатомічних 

даних; 

 Досліджено ефект післядії пробіотичного захисту гнізда за наступний 

цикл відтворення свиноматок дослідних груп за впливу фонових ушкоджуючих 

факторів (поліміксотоксикози); 

 Проведено системний аналіз отриманих на різних етапах показників, що 

характеризували ефективність про біотичного захисту гнізда свиноматки на 

підвищення продуктивного потенціалу поросят перед відлученням і 

відновлення статевої функції основних маток. 

 Впродовж трьох років було проведено серію науково-виробничих 

досліджень у чотирьох свинарських підприємствах, розташованих у різних 

областях України. Всі підприємства були типовими для сучасного етапу 

розвитку свинарства в Україні, працювали з повним циклом виробництва 

свинини за комплектації стада власним ремонтним молодняком. Різниця в 

організації досліджень характеризувалась кліматичними і технологічними 

відмінностями підприємств*. 

Для характеристики адаптивного потенціалу поросят ми обрали візуально 

– клінічний показник, що є зовнішнім сигналом стану імунітету і 

резистентності організму і, водночас не потребує витрат коштів і часу для 
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оцінки в режимі реального часу, а саме: оцінка пошкоджень шкіри карпальних 

суглобів і стан регенерації епітелію перед відлученням. 

 Розроблена методична модель науково-виробничого випробування 

ефективності пробіотичного захисту гнізда свиноматки, як 

структуроутворюючого елементу технології промислового свинарства (на 

прикладі пробіотичного препарату «Мультибактерін ветеринарний суспензія») 

 Достовірно встановлено пролонговану позитивну дію профілактичного 

застосування комбінації про біотичних культур Bacillus subtilis + Lactobacillus 

acidophilus на відновлення статевої функції свиноматок після відлучення 

поросят: перший еструс у 91,67 % дослідних свиноматок настав на 2 доби 

раніше ніж у контролі. 

 Наші дослідження показали, що превентивна нормофлоризація всього 

простору станку для вирощування підсисних поросят, створювала додатковий 

рівень захисту шкіри вимені і слизових оболонок свиноматки, який 

продовжував виконувати функцію додаткового бар’єру проти умовно 

патогенної і патогенної мікрофлори уже в умовах групового утримання з 

іншими матками. Обробка слизових вагіни після опоросу прискорювала 

формування фізіологічної пробки цервіксу і підвищувала захисну функцію 

гемато-цервікального бар’єру шийки матки  

 На сьогодні показано, що композиція Bacillus subtilis+Lactobacillus 

acidophilus є багатовекторними модуляторами біологічної реактивності 

організму із значним імуномоделюючим потенціалом, що має широку 

перспективу використання препаратів на основі цих штамів. Особливість 

комбінації бактеріальних штамів в тому, що маючи спільну пробіотичну 

основу, використовуються відмінні механізми для досягнення запланованого 

результату. Забезпечити максимальне засвоєння корисних речовин корму 

неможливо в присутності у травному тракті надлишкової кількості умовно 

патогенних мікроорганізмів, паразитів та продукованих ними токсичних речовин. 
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В харчуванні людей особливе місце серед молочних продуктів займає 

м’який сир. Технологія його виробництва дозволяє сконцентрувати найбільш 

цінну білкову та жирову частину молока, а потім зберігати цей концентрат. 

Популярність сирів пояснюється їх високою біологічною та харчовою цінністю. 

Виробництво м’яких сирів є найбільш рентабельним серед 

молокопродуктів. В останні роки в Україні спостерігається підвищення попиту 

на сири преміум-класу (м’які сири з пліснявою) приблизно на 5…7%. Ринок 

м’яких сирів в Україні в основному представлений імпортованою продукцією. 

Хоча в цьому напрямку працюють та роблять відповідні кроки й вітчизняні виробники. 
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Було проведено дослідження технологій різних видів м’яких сирів. 

Розрізняють декілька видів м’якого сиру з пліснявою, однак відмінності між 

ними не надто суттєві. До першого виду можна віднести сири з білою 

пліснявою скоринкою. Найвідоміші з них – Камамбер і Брі. Наступний вид –

блакитні цвілеві сири, а точніше, сири з блакитною пліснявою. На зрізі таких 

сирів безліч зеленувато-блакитних вкраплень. З них найвідоміші сорти – 

Рокфор, Фурма д’Амбер, Горгонзола, Бле де Косс [1]. 

Сири з обмитою скоринкою називають краснопліснявими або 

пікантними. Сир обробляють особливими грибковими культурами, завдяки 

яким корочка сиру стає червоною, бордовою, помаранчевої або жовтою. Вид  

сиру розрізняють саме за кольором кірочок. 

Французькі вчені виділили два види білої плісняви - P. camemberti (стара 

назва P. album - біла цвіль) і P. caseicolum (стара назва P. candidum). В даний 

час P. caseicolum розглядають як білий мутант P. camemberti. Міцелій 

P. camemberti білий, на 10…14 добу набуває бліде сіро-зелене забарвлення, у 

P. caseicolum міцелій пухнастий, трьох видів: щільний, з короткими, тісно 

перевитими нитками; з довгими, високими, вільно розташованими нитками і 

типу Невшатель, дуже швидко утворюється товстий, біло-жовтий міцелій. 

Останній варіант має найвищу протеолітичну і ліполітичну активність [3]. 

Технологія  сири з білою скоринкою на поверхні, утвореної цвіллю 

(найбільш відомі види - Брі, Камамбер) полягає в тому, що спочатку отримують 

згусток, потім сир солять і залишають визрівати в підвалах, стіни яких вкриті 

так званої «благородною цвіллю» - пліснявими грибками. 

Сири з блакитною благородною цвіллю (Горгонзола, Рокфор, Данаблю, 

Фурма Дамбер, Бле де Косс), після отримання згустку, сирну масу викладають 

в спеціальну форму і чекають, поки стече сироватка. Потім сир натирають 

сіллю, додають грибок (конкретний штам залежить від виду сиру), а через 

деякий час сирну масу протикають спеціальними металевими голками, щоб 

цвіль краще поширилася по всій масі. Саме так з’являються специфічні 

розводи, які видно при розрізі вже готового сиру. 

Виробляють сири з так званою митою скоринкою, яка може бути покрита 

червоною пліснявою (Мюнстер, Маруаль), помаранчевою (Ліваро), бордовою 

(Лімбургскій). Вона утворяється за рахунок того, що в процесі дозрівання сири 

обробляють спеціальними культурами, міцеліальні тіла яких пофарбовані в 

яскравий колір. Як би не різнилися сири з пліснявою за зовнішнім виглядом і 

гастрономічними якостями, в основі їх виробництва лежить обробка сиру 

різними штамами цвілевих грибів. 

Сири з пліснявою багаті амінокислотами, які необхідні для формування і 

зміцнення м’язів. Важливий плюс полягає в  тому що, ці сири багаті на вітаміни 

і солі фосфору. При регулярному вживанні сирів з пліснявою поліпшується 

формування меланіну, що захищає шкіру від дії сонячних променів [2]. 

Збільшення потужностей по виробництву м’яких сирів з пліснявою, 

потребує додаткової підготовки кадрів кваліфікованих робітників, що мають 

певний мінімум теоретичних знань, практичних навиків у галузі технології і 

техніки виробництва. 
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За сучасним уявленням, компоненти їжі, які визначають смак і аромат, 

позитивно впливають на травлення і засвоєння їжі. Сенсорна система людини 

має декілька типів смакових рецепторів: солоний, кислий, гіркий і солодкий. 

Вони розташовані на язиці і реагують на різні речовини. Сприйняття смаку - 

складний і маловивчений процес, що пов’язаний з взаємодією молекул, які 

обумовлюють смак речовини з відповідним рецептором. Окремі смакові 

відчуття можуть впливати один на одного, особливо при їх одночасному 

впливу [3]. 

Смак харчових продуктів визначають за складом сировини та масовій 

частці в ньому певних смакоароматичних з’єднань; що впливають і 

покращують смак і аромат харчових продуктів. Підсолоджувачі або замінники 

цукру - це група адитивів, які використовуються з метою надання солодкого 

смаку продуктам харчування [2]. На відміну від натуральної цукрози, 

замінники цукру засвоюються в організмі не так швидко, не створюють 

перевантажень для підшлункової залози, у помірних кількостях не призводять 

до різкого підвищення рівня глюкози в крові [1]. Фізіологічна теплотворна 

здатність підсолоджувачів в порівнянні з цукром або значно знижена або 

відсутня. Підсолоджувачі бувають натуральні, синтетичні та штучні. 

Підсолоджувачі - речовини, що використовуються для додання солодкого 

смаку. Інтенсивні підсолоджувачі - речовини нецукровий природи, які в 

десятки і сотні разів солодше цукру. Широко використовуються натуральні і 

синтетичні речовини для підсолоджування харчових продуктів та напоїв. З їх 

допомогою можна проводити низькокалорійні дієтичні продукти, повністю або 

частково позбавлені легкозасвоюваних вуглеводів. Інтенсивні підсолоджувачі 

можуть використовуватися у виробництві продуктів для хворих на цукровий діабет [3]. 

Натуральні підсолоджувачі присутні в фруктах та деяких овочах і 

отримані синтетичним хімічним гідруванням: ксиліт - з ксилози, сорбіт - з 

глюкози; лактітол - отриманий з лактози. Серед натуральних підсолоджувачів 

найбільш відомі тауматин (Е 957) і стевіозин (з рослини стевія) [2]. 
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Синтетичні інтенсивні підсолоджувачі часто виготовляються з цукрових 

спиртів. Цукрові спирти не сприяють руйнуванню зубів. представлені 

сахарином і цикламатом (це підсолоджувачі "старого" покоління), а також 

"новими", до яких відносяться аспартам, сукралоза, ацесульфам калію. 

Сахарин входить до складу - морозива, кремів, десертів та інших 

кондитерських виробів, компотів, у підсолоджувачі "Сукразит", тощо. 

Цикламат покращує смак сахарину, тому їх в парі використовують при 

виробництві напоїв. Також цикламати містяться у фруктових соках, компотах, 

кондитерських виробах, джемах, шоколаді. Цикламат дозволений діабетикам, 

але не рекомендований маленьким дітям і вагітним жінкам. 

Аспартам доцільно використовувати для підсолоджування харчових 

продуктів, які не вимагають теплової обробки, наприклад, морозива, кремів, а 

також лікувально-дієтичних продуктів. З використанням цього підсолоджувача 

розроблено широкий асортимент молочних продуктів: напої ацидофільні, кисле 

«Цитрусова», кефір ароматизований, йогурти, десерти вершкові, сирні та ін. 

Сукралозу застосовують як універсального підсолоджувача при 

виробництві безалкогольних та алкогольних напоїв, молочних десертів, 

консервованих і заморожених фруктів і овочів, повидла, кондитерських та 

хлібобулочних виробів, соусів, майонезів, маринадів, сухих сніданків, сухих 

сумішей (наприклад, для кексів), жувальної гумки та ін. 

Ацесульфам калію застосовують в різних продуктах харчування: напоях, 

борошняних, кондитерських виробах, молочних продуктах (напої з сироватки, 

напої кисломолочні, йогурти, вироби сирні та ін.) [1]. 

Висновки: 1. Застосування підсолоджувачів дає змогу розширити 

асортимент харчових продуктів для хворих на цукровий діабет та людей з 

надмірною масою тіла. У той же час, недопустиме їхнє безконтрольне 

використання. У зв'язку із цим головним завданням гігієністів, є зниження до 

мінімуму ступеня ризику для здоров'я людини цих харчових добавок, не 

зменшуючи користі від їхнього використання. 

2. Здійснювати обов'язковий контроль за вмістом підсолоджувачів у 

готових продуктах харчування. 

3. На етикетках харчових продуктів, виготовлених із використанням 

підсолоджувачів, вказувати їхню присутність. 

4. Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру недопустиме з 

гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам раціонального харчування. 
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Життєдіяльність організму людини пов’язаний безпосередньо з 

харчуванням. Їжа - надзвичайно складний комплекс сполук, які справляють на 

організм різноманітний фізіологічний вплив. Відомо, що харчування – один з 

найважливіших чинників, що визначають стан здоров’я населення. 

Неправильне харчування спричинює різні захворювання, насамперед 

захворювання органів травлення [1]. 

Кожен продукт відрізняється особливим хімічним складом та смаковими 

властивостями, що визначає його вплив на організм. Хлібопродукти, зернові 

продукти володіють високою біологічною цінністю, вони складають значну 

частину в щоденному раціоні людини, покривають близько 40% добових енерговитрат. 

Для того щоб зробити якісний хліб, необхідно використовувати борошно 

з достатньою масовою часткою білка (клейковини). Білок відповідає за 

зберігання хліба своєї форми, процесом підняття тіста і створення легкого 

пухнастого хліба. Борошно повинно відповідати таким показникам як хруст, 

вологість, приємний зерновий запах, бути без домішок [2]. 

Спосіб приготування тіста взяла на густій опарі він вважається 

універсальним. Цим способом можна готувати всі види хлібних виробів. Він 

забезпечує хорошу якість продукції, високий об’єм, формостійкість, 

еластичність м’якушки, виражений смак і аромат. Порівняно з безопарним і 

прискореним способами передбачає менші витрати дріжджів на приготування 

тіста (0,7…1,5 проти 3…5%) при однофазних способах. При опарному способі 

дріжджі вносяться у першу фазу, тому в тісті вони активні. Цей спосіб дозволяє 

легше регулювати параметри технологічного процесу приготування такі як 

вологість, тривалість бродіння, кислотність тощо. 

Основу продукту хліба пшеничного складає пшеничне борошно. Ця 

злакова культура дефіцитна за трьома показниками незамінних амінокислот: 

треонін, валін, триптофан.  Цей дефіцит можна скасувати за рахунок додавання 

до базового продукту такі інгредієнти, як вівсяні висівки та насіння кунжуту.  

Проаналізувавши два функціональних інгредієнти вівсяні висівки та 

насіння кунжуту, при комбінуванні яких з базовим продуктом ми досягли 

збалансованості амінокислотного складу. В кінцевому результаті ми отримали 

таку рецептуру: хліб – 70%, висівки вівсяні – 25% та насіння кунжуту – 2%, з 

розрахунку коефіцієнтів утилітарності та надлишковості (орієнтуючись на те, 

що коефіцієнт утилітарності має зростати, а коефіцієнт надлишковості 

зменшуватись). У порівнянні з базовим продуктом коефіцієнт утилітарності 

збільшився з 0,52 до 0,58; коефіцієнт надлишковості навпаки зменшився з 33,18 до 26,12 [3]. 

 

 



129 

Було проведено експертну оцінку якості хліба. На підприємстві експертну 

оцінку проводять планово. Для неї береться середня проба хліба з всієї партії і 

перевіряють на вологість, кислотність, пористість та на органолептичні 

показники такі як колір, запах,смак, форма, зовнішній вигляд, стан м’якушки. 

Для експертної оцінки взяли готовий продукт і досліджували його на 

протязі семи днів. Була проведена дегустаційна оцінка: в перші три дні хліб не 

втратив свіжості, притаманного смаку хліба та зернисто-жареного аромату. На 

четвертий день хліб почав черствіти та почав одержувати не приємний 

присмак. Після цього розділили хліб на дві половини і одну зберігати в сухому 

місці, а другу в вологому. Та половина, що  зберігалася у вологому місці 

покрилася пліснявою, а та що зберігалась в сухому зачерствіла [3]. 

Отже, хліб збагачений композицією з насіння кунжуту та висівок вівса 

має високу харчову цінність. При його споживанні організм людини 

забезпечується значною кількістю енергії та майже всіма життєво – 

необхідними речовинами:білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, 

мінеральними речовинами. 

 Освоєння  нових сортів хлібобулочних виробів поліпшить вітамінний і 

мінеральний склад раціону харчування і стане засобом профілактики і 

лікування ряду захворювань для людей різного віку та вподобань [1]. 
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Аналіз методів очищення стічних вод від сполук фосфору показує, що 

кожен із застосованих методів має певні переваги і недоліки. На наш погляд, 

для комунальних очисних споруд краще використання біологічних методів 

очищення. Найбільш ефективним є метод підвищеного видалення фосфору – " 

Enchanced Biological Phosphate Removal " (EBPR). Однак цей метод є дуже 

дорогим. Розроблений проект впровадження даного методу на КОС м. Харків 

(КБО «Безлюдівський») оцінюється у 2,5 млн. доларів. В даний час 

впровадження даного методу можливо, в кращому випадку, тільки на КОС м. 

Полтава. Для КОС інших міст Полтавської області, а також для очищення 
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стічних вод підприємств харчової промисловості, кращим, на наш погляд, є 

застосування біопрепаратів, наприклад біопрепарату МІКРОЗИМ
ТМ

. Даний 

препарат можна використовувати в існуючих аеротенках або відстійниках, що 

не передбачає будівництва додаткових очисних споруд. 

Для багатьох стічних вод, що відводяться від виробничих процесів, в яких 

концентрація органічних забруднень невелика повинні використовуватися 

фізико-хімічні методи вилучення фосфору.  

Різноманіття  виробничих стічних вод не дозволяє обмежитися якоюсь 

однією технологією. Технологія очистки таких стічних вод може мати декілька 

варіантів, які різняться в залежності від якісного складу стічних вод [1]. 

У першу чергу, технологія очистки залежить від вмісту в стічних водах сполук 

азоту. Розглянемо 2 варіанта фізико-хімічної очистки виробничих стічних вод 

від фосфатів, що базуються на використанні у якості коагулянту вапна. На наш 

погляд, застування таких є більш доцільним з екологічної точки зору, оскільки 

вони не призводять до створення осадів, що містять важкі метали. 

Варіант 1. Стічні води, крім фосфатів, містять азот амонійний у великій 

концентрації. 

Стічні води, що містять фосфати та амонійний азот, подаються у реактор, 

де обробляються вапном до рН 10,5-10,7 у присутності осаду. Час перебування 

у реакторі – 20 хвилин. З реактора вода надходить до віддувної колони, де 

відбувається віддувка аміаку повітрям, що подається крізь розпилювач на дні 

колони. Повітря з колони, що містить аміак, подається у поглинальну колону, 

де зрошується розчином сірчаної кислоти для поглинання аміаку. Стічна вода 

після віддувної колони надходить до відстійника, де відділяється від осаду і 

далі надходить для корекції рН у барботажну колону, в яку подаються димові 

гази або інші, що містять двоокис вуглецю. Після цього очищені стічні води, 

що не містять сполук фосфору, скидаються у водні об’єкти.  

Варіант 2. Концентрація амонійного азоту в стічних водах знаходиться у 

межах нормативних значень. 

Стічна вода, що містить фосфати, надходить у реактор, де обробляється 

розчином вапна у присутності осаду. Реактор обладнано мішалкою для 

перемішування води з вапном. Після реактора вода надходить до відстійника, у 

якому відбувається видалення фосфатів у вигляді нерозчинних речовин. 

Освітлена вода для корекції рН подається у колону, де обробляється газами, що 

містять двоокис вуглецю. Осад, що утворюється при нейтралізації залишку 

вапна двоокисом вуглецю, відділяється у відстійнику, і освітлена вода 

скидається у водойми. На теперішній час чинне законодавство України щодо 

охорони поверхневих вод від забруднення не забезпечує економічні механізми 

для стимуляції запровадження підприємствами методів очистки стічних вод від 

фосфатів. Чинні правила охорони поверхневих вод [2] передбачають 

розроблення гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, виходячи з вимог 

додержання комунально-побутових або рибогосподарчих нормативів. Оскільки 

дотримання даних нормативів не забезпечує задовільний екологічний стан 

водойм, можливі 2 підхода до внесення змін в природоохоронне законодавство. 
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Перший підхід передбачає встановлення більш жорстких 

рибогосподарчих нормативів для концентрації фосфатів, які б враховували 

непрямий вплив фосфатів на водні організми.  

Другий підхід передбачає внесення змін до Правил охорони поверхневих 

вод від забруднення зворотними водами [2], приведення їх у відповідність 

Водному кодексу України (ВКУ). У ВКУ передбачається встановлення ГДС 

речовин, виходячи з вимог дотримання екологічних нормативів якості води [3]. 

Потрібно внести відповідні зміни до Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами. Аналогічний підхід реалізовано в країнах ЄС, 

де Водна директива передбачає додержання Стандатов якості довкілля (СЯД) 

[4], які є аналогами екологічних нормативів в Україні. На жаль, на теперішній 

час екологічні нормативи в Україні не встановлені. Тому необхідно попередні 

дослідження з метою встановлення екологічних нормативів якості води. 

Екологічні нормативи якості води можуть бути розроблені, базуючись на 

методиці екологічної класифікації поверхневих вод [5]. 
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В исследовании использовали данные о происхождении 71 жеребца-

производителя и 427 кобыл, включённых в  I и II тома Государственной книги 

племенных лошадей новоалександровской тяжеловозной породы. 

Наибольшее распространение в породе среди жеребцов-производителей 

получила линия (1390) Тантала (30,4 %  в 1 томе и 32,0 % во II томе). На втором 

месте по распространённости находится линия (935) Кокетлтвого (17,4 % в 1 

томе и 44,0 % во II томе). На третьем месте по распространённости в породе 

находится линия (909) Градуса (15,2 % в 1 томе и 8,0 % во II томе). Остальные 
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линии или имеют очень ограниченное распространение, или исчезли вовсе, как 

линия (1111) Стиля. 

Распределение маточного состава породы по мужским линиям имеет ту 

же тенденцию, что и у жеребцов-производителей. На первом месте линия 

(1390) Тантала (12,9 % в 1 томе и 22,9% во II томе). На втором месте линия 

(935) Кокетливого (14,3 % в 1 томе и 17,6% во II томе). На третьем месте по 

распространённости линия (909) Градуса (13,3 % в 1 томе и 17,6 % во II томе). 

Достаточно широкое распространение в маточном составе имеют линии (200) 

Капитэна (13,3 % в 1 томе и 16,9 % во II томе) и (109) Газона (11,5 % в 1 томе и 

9,5 % во II томе).  Остальные линии в маточном составе близки к 

исчезновению. 

В ходе исследования выявлено 307 представительниц 13-ти старых 

маточных семейств, родоначальницы которых продуцировали в 

Новоалександровском конном заводе № 64. К старым маточным семействам 

относятся семейства: Брусники, Найды, Тоги, Тунгуски, Калёной, Боронки, 

Вербовой, Заимки, Лукавой, Землянки, Крали, Ракеты, Коварной.  

Кроме того, выявлено 94 представительницы 10-ти новых маточных 

семейств и гнёзд, родоначальницы которых вышли и из других конных заводов. 

Из них 6 групп кобыл, восходящих к общим родоначальницам, соответствуют 

требованиям к маточному семейству (47 Геральдики, (1902) Лавы, 166 

Репетиции, Разнорядки, (1848) Кенги, (437) Гречки). 4 группы кобыл, 

восходящих к общим родоначальницам, соответствуют требованиям к 

маточным гнёздам (239 Тетивы, Логуны 95, 176 Руды, Фактуры). 

Новые  семейства (1902) Лавы, вышедшее из старого семейства Ракеты,  и 

семейство 47 Геральдики  возникли в Новоалександровском конном заводе №64. 

 Новые маточные семейства  166 Репетиции, Разнорядки, (1848) Кенги, 

(437) Гречки, а также маточные гнёзда 176 Руды, 239 Тетивы и Фактуры, 

возникли в Дубровском конном заводе. Это произошло по причине того, что 

селекционеры Дубровского конного завода формировали свой маточный состав 

за счёт приобретения кобыл в конных заводах России.  

26 кобыл не были отнесены ни к одному маточному семейству. 

Наибольшее распространение в новоалександровской тяжеловозной 

породе имеет старое маточное семейство Тунгуски (жеребцы-производители – 

15,2 % в 1 томе и 16,0 % во II томе; кобылы - 22,1 % в 1 томе и 19,6 % во II 

томе). Из новых маточных семейств наибольшее распространение в породе 

имеет семейство Лавы (жеребцы-производители – 15,2 % в 1 томе; кобылы – 6,8 

% в 1 томе и 8,1 % во II томе). 

Представители маточных гнёзд Логуны и Фактуры появились только во II 

томе. Из маточного гнезда Фактуры уже вышло 2 жеребца-производителя, что 

говорит о перспективности его при целенаправленной селекционной работе. 

В ходе исследования возникли следующие предложения по дальнейшей 

работе с породой: для поддержания определённой гетерозиготности в 

новоалександровской тяжеловозной породе лошадей с ограниченным 

поголовьем, является необходимым продолжать работу со всеми 

генеалогическими группами. 



133 

Начать работу по регистрации вновь выявленных маточных семейств и 

гнёзд. Рассмотреть вопрос о выделении из старых маточных семейств новых 

генеалогических групп, и регистрации их, как самостоятельных маточных 

семейств или гнёзд в новоалександровской тяжеловозной породе лошадей. 

Существующая «Программа селекции лошадей новоалександровской 

тяжеловозной породы до 2020 года» (Волков Д.А., Лютых С.В.), не описывает 

выявленных в данном ислледовании маточных семейств и гнёзд. При 

составлении новой программы селекции лошадей новоалександровской 

тяжеловозной породы необходимо запланировать целенаправленную работу по 

поддержанию старых и развитию и распространению новых маточных семейств 

и гнёзд.   
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СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БУДІВНИЦТВА 

 

 
BIM-МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА:  

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ  

Авраменко С. О, Піддубний В. А., Усачев Р. В. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Гребенчук С. С. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Сучасне будівництво характеризується революційним переходом до 

зведення об’єктів найскладніших геометричних форм і характеристик, 

проектування яких можливо тільки в середовищі просторових систем 

геометричного моделювання із застосуванням передових інтегрованих 

технологій, що підвищують керованість, швидкість і ефективність виробничих 

процесів. В останні роки на світовому ринку (в США, Великій Британії, Японії, 

Китайській республіці) активно застосовуються відповідні рішення, здатні 

перетворити всю інвестиційно-будівельну діяльність – «BIM & IPD-технології» 

(англ. Building Information Modeling & Integrated Project Delivery – інформаційї 

не моделювання будівель і інтегроване виконання проекту). «BIM & IPD-

технології» дозволяють: значно скоротити витрати і терміни проектування і 

будівництва; запроектувати характеристики об’єкта і точну його вартість; 

забезпечити строго цільове використання коштів; здійнювати повний контроль 

процесів реалізації проекту; забезпечити високу якість проектування та 

виконання робіт 1 . 

Сучасна BIM-технологія (рисунок) – це комплекс різноманітної 

інформаціі про будівлі (тривимірна комп’ютерна модель будівлі, плани і 

розрізи, вузли, робочі креслення будівельних конструкцій специфікації, 

кошториси, відомості, календарні плани, графіки поставок і т.п.). Причому всі 

ці елементи загальної моделі рівноправні, взаємопов’язані і взаємозалежні. 

Наприклад, зміна будь-якої позиції в специфікації на матеріали і розміри 

простінків автоматично призводить до відповідної зміни віртуальної 3D моделі 

будівлі і одночасної зміни відображення цього простінка на всіх планах, 

розрізах і вузлах і навпаки, зміна його на плані автоматично призводить до 

зміни на віртуальній 3D моделі і у всіх специфікаціях, відомостях, таблицях і 

т.п. Ці окремі елементи можуть виконуватися в своїх наийбільш зручних 

комп’ютерних програмах, комунікація між якими надзвичайно важлива. 
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Рисунок – «BІМ-модель» громадської будівлі 

 

Принципово інші можливості BIM-технології надають для розробки 

заходів з організації будівництва. Графіки організації обіт і поставок і 

відповідні специфікації відомості та кошторису є повноправними елементами 

інформаційної моделі будівлі, взаємопов’язаними і взаємозалежними з іншими 

елементами (конструкціями, поверховими планами та ін.). Наприклад, при зміні 

термінів завершення бетонування перекриття з’являється можливість завчасно 

скорегувати строки початку технологічних процесів, які пов’язані з цим самим 

перекриттям, а також поставки відповідних матеріалів, конструкцій будівельної 

техніки і робочої сили. Тобто з’являється можливість коригувати організацію 

будівництва практично в реальному часі по мірі надходження інформації від 

різних підрозділів будівельної фірми та інших джерел. При цьому, чим раніше 

виявити можливі зміни термінів виконання етапів робіт та їх причини, тим 

легше вирішити проблеми зі зміною графіка робіт для постачальників, 

субпідрядників та інших учасників будівництва. 

Додатковою перевагою BIM-технології є функції: порівняння варіантів 

організаційних рішень із додатковими критеріями (крім відомих критеріїв 

таких, як рух робочої сили та інших), ранжування всіх критеріїв за значимістю і 

розробка алгоритму їх комплексного застосування. 

Здатність компанії-забудовника застосовувати BIM-технології є 

віддзеркаленняс її «BIM-зрілості» 2–3 : 

Рівень 0 – CAD (САПР); практично плоский CAD без тривимірних даних, в 

яких можна створити тільки традиційні креслення; 

Рівень 1 – Керованиий CAD в 2 або 3D форматі з інструментом взаємодії, що 

забезпечує загальну середу даних, можливо деякі стандартні структури даних і 

формати. Комерційна сторона проекту ведеться фінансистами незалежно, 

пакети управління вартістю проекту – не інтегровані в процес.  

Рівень 2 – Керований 3D оточення, що міститься в окремих дисциплінарних 

«інструментах BIM» з вкладеними даними. 

Рівень 3 – іBIM. В 3D модель проекту додається інформація «час», що дозволяє 

розглядати процес будівництва будівлі у часі – 4D модель. А якщо додати 

інформацію про витрати і кількісні відомості/специфікації т.ін. – забезпечує 

створення 5D моделі. 
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У цілому «BIM & IPD-технології» – цінний інструмент для 

проектувальників, підрядників, забудовників, девелоперів, що дозволяє усім 

учасникам будівельного проекту користуватись загальними інстру

мати рішення на основі достовірної 

інформації. А значить стає можливим завчасно споректувати характеристики, 

вартість і терміни зведення об’єктів, а також значно скоротити ризики, втрати й 

витрати. 
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МОНОЛІТНИХ КАРКАСНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ  
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Науковий керівник: кандидат технічних наук Спіранде К.В. 
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На сьогодні в будівельній галузі залишається актуальною проблема 

будівництва ресурсоекономних будівель. Одним із напрямків розв’язання даної 

проблеми є впровадження у технологію їх зведення ефективних 

конструктивних систем із залізобетону, серед них є багато таких, які 

характеризуються як мінімальною кількістю збірних елементів, так і значними 

можливостями прискорення термінів будівництва будівель.  

Найбільш перспективною конструктивною системою вважається 

каркасна система, яка дозволяє забезпечити будівництво об'єктів сучасного 

рівня з високими споживчими якостями і володіє гнучкістю в архітектурних 

об'ємно-планувальних рішеннях на всіх стадіях будівельного процесу з 

можливістю модернізації та перепланування приміщень при експлуатації з 

мінімальними витратами, що в сучасних умовах є актуальним. 

Серед відомих каркасних схем на особливу увагу заслуговують 

конструктивні системи збірно-монолітних каркасних будівель [1]. 

Їх застосування дозволяє здешевити вартість 1 м
2
 площі за рахунок зменшення 

трудомісткості будівельних робіт на влаштування перекриттів унаслідок майже 

вдвічі меншого терміну зведення порівняно із суцільно цегляними будівлями. 

Збірно-монолітне виконання каркаса дозволяє максимально вдало 

використовувати плюси монолітного і збірного домобудівництва, при цьому 
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мінімізуючи їх мінуси. Зокрема, відзначимо позитивні моменти, «успадковані» 

від монолітних будівель: можливість створення будівель практично будь-яких 

форм і розмірів, що дозволяє більшою мірою, ніж в будівлях із збірного 

залізобетону, забезпечити сучасні об'ємно-планувальні рішення, а також 

виконати будівлі більш виразними; велика просторова жорсткість збірно-

монолітних будівель, обумовлена відсутністю монтажних стиків; можливість 

максимально ефективного використання збірних залізобетонних конструкцій;  

зниження трудовитрат і відсутність необхідності в висококваліфікованих 

кадрах для виконання складних і високоточних робіт по влаштуванню стикових 

з'єднань, які, як правило, розташовуються в найбільш напружених і, відповідно, 

найбільш відповідальних місцях будівлі; сейсмостійкість. 

Плюсами збірних будинків, що переходять в збірно-монолітне 

будівництво, є: виконання більш легких і більш жорстких перекриттів, які 

виконуються за рахунок можливостей заводів залізобетонних конструкцій 

створювати плити різних геометричних перерізів і з різних конструктивних 

матеріалів (зниження загальної маси будівлі та зниження витрат по 

влаштуванню фундаментів, вертикальних несучих конструкцій); скорочення 

термінів будівництва за рахунок максимального відходу від бетонних і 

арматурних робіт, виконуваних безпосередньо на будівельному майданчику; 

можливість більш якісного виконання попереднього напруження в 

конструкціях в порівнянні з монолітним залізобетоном; мінімізація 

використання опалубки; відносна простота виробництва робіт при негативних 

температурах зовнішнього повітря. 

До недоліків збірно-монолітного домобудівництва можна віднести:  

одночасну залежність від заводу залізобетонних виробів і постачальників 

бетонної суміші; слабку вивченість просторової роботи збірно-монолітних 

будівель; недостатню відображення в нормативних документах особливостей 

розрахунку будівель із збірно-монолітного залізобетону, а відповідно, і 

недостатню точність існуючих методик розрахунку; порушення основного 

принципу проектування залізобетонних збірно-монолітних конструкцій; будівлі 

зі збірних конструкцій монтуються по статично визначної схемою; будівлі в 

збірному виконанні розраховують тільки на вертикальні навантаження від 

власної ваги і ваги монтажників. 

Фахівцями «Житлобуд-2» м. Харків розроблено та запатентовано збірно-

монолітний спосіб будівництва об’єднав переваги збірної і монолітно-каркасної 

технологій [2]. Його головна відмінність – кожне перекриття будівлі 

виконується в вигляді особливої збірно-монолітної плити. Каркас складається з 

монолітних колон, багатопустотних збірних плит перекриттів жорстко пов'язані 

з монолітними залізобетонними ригелями. Суцільні диски перекриття утворені 

зі збірних багатопустотних залізобетонних плит, розташованих у межах 

замкнутої горизонтальної залізобетонної рами у вигляді монолітних 

залізобетонних ригелів (несучих та в’язевих), обпертих на колони будівлі 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Загальний вигляд збірно-монолітного перекриття 
 

Збірні багатопустотні залізобетонні плити спираються на поперечні 

монолітні несучі ригелі за рахунок бетонних шпонок, утворених у порожнинах 

плит при бетонуванні ригелів. Плити в торцях мають арматурні випуски 

(рис. 2), які анкеруються в монолітному ригелі у процесі укладання бетонної 

суміші. Для влаштування перекриття також можуть бути застосовані плити 

безопалубкового формування. Монолітні ригелі виконані без попереднього 

напруження їх робочої арматури. Конструкція перекриття під навантаженням 

працює як єдина плита з локальним обпиранням на колони і характеризується 

підвищеною жорсткістю при згинанні (малими прогинами) від вертикального 

навантаження. 

 

 
 

а б 

Рисунок 2 – Варіанти поперечних перерізів ригелів: а – несучі ригелі 

прямокутного перерізу; б – ригелі в’язеві; 1 – збірні багатопустотні плити,  

2 – монолітні несучі ригелі, 3 – обмежувач розмірів шпонки; 4 – випуски 

робочої арматури, 5 – монолітні зв’язкові ригелі 

 

Щоб цей спосіб будівництва став можливим, фахівцям «Житлобуд-2» 

розроблена власна технологія армування багатопустотних плит та спеціальна 

металева оснастка великої несучої здатності. Ця оснастка надійно утримує 

збірні плити в проектному положенні до набору міцності монолітного бетону 

ригелів. Збірно-монолітна технологія дозволяє значно збільшити швидкість 

зведення будинку за рахунок використання готових багатопустотних плит і 

забезпечує кращу звукоізоляцію між поверхами.  
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Особливістю конструкції збірно-монолітного залізобетонного каркасу 

будівлі «Житлобуд» [2] є те, що при його проектуванні розподіл арматури 

виконано строго відповідно до розподілу зусиль; враховано розпірні зусилля, 

що виникають в плиті перекриття при дії розрахункових навантажень і 

забезпечують зниження величини розрахункових зусиль на 30-40% в середніх 

осередках каркаса і на 15-20% в крайніх. 

Недоліками таких перекриттів є: обмеженість застосування в зимових 

умовах і необхідність значних енерговитрат при виробництві робіт; зниження 

надійності опорних перерізів плит, утворених замоноліченими бетонними 

шпонками через неможливість гарантувати відсутність крихкого руйнування 

бетонних шпонок, особливо при динамічних впливах і низькій якості робіт при 

виконанні опорних вузлів; при замонолічування стиків «ригель - колона» 

відбувається усадка бетонної суміші, що може викликати додаткові деформації 

каркаса. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ ПОЛИ(ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА)  

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Герман Д. С. 
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Известно, основными характеристиками пористых материалов являются 

пористость, размер пор и коэффициент гидравлического сопротивления. 

Именно эти характеристики закладываются в основу выбора пористого 

материала для практического использования в качестве фильтра. Однако далеко 

не второстепенное значение имеют механические свойства пористых 

полимерных материалов, особенно для полимерных фильтрующих материалов 

мембранного типа (толщиной от 0,05 до 0,5 мм), эксплуатируемых в условиях 

повышенных перепадов давления.  

Для оценки механических свойств полимерных фильтрующих материалов 

используются общепринятые характеристики: временное сопротивление при 

разрыве σв и относительное удлинение при растяжении δ [1]. 

Эти параметры определяются по следующим зависимостям: 
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где Р - нагрузка в момент разрыва образца, Н; 

      S - площадь сечения образца, м
2
; 

      Δl - абсолютное удлинение рабочей части образца, м; 

       l0 - начальная длина рабочей части образца, м.  

Значение перечисленных параметров определяются по результатам 

измерений усилий, удлинений и геометрических размеров исследуемых 

образцов полимерных фильтрующих материалов. Эти замеры сопровождаются 

случайными ошибками (погрешностями), которые вызваны неоднородностью 

свойств материала, несовершенством методов и средств измерений, 

непостоянством условий наблюдений. Таким образом, механические 

характеристики полимерных фильтрующих материалов являются 

приближенными величинами. Поэтому возникает необходимость определить 

ошибку полученных результатов (то есть вероятность того, что проведенные по 

результатам опыта вычисления дают заданную точность). 

Эта задача решается методами математической статистики путем оценки 

параметров с помощью доверительных интервалов. Смысл интервальной 

оценки параметров заключается в нахождении интервалов, между границами 

которых, с определенной вероятностью, находится истинное значение 

оцениваемых параметров. 

Временное сопротивление при разрыве и относительное удлинение при 

растяжении полимерных фильтровальных материалов определялись на 

разрывной машине МР-0,5.  
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Рис.1. Зависимости временного сопротивления при разрыве (кривая 1) и 

относительного удлинение при растяжении (кривая 2) полимерных 

фильтровальных материалов от пористости. 

 

Был установлен минимально необходимый объем выборки (количество 

исследуемых образцов), которая обеспечивает заданную придельную ошибку с 

доверительной вероятностью Р=0,95. Определения σв и δ  были проведены для 

пяти партий образцов (П=64%; 68%; 70%; 72%; 74%) по пять образцов в каждой партии.  
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Полученные экспериментальные данные для каждой пористости были 

отработаны по критерию согласия Шапиро-Уилка [2]. Критериальная проверка 

показала, что все они соответствуют нормальному закону распределения. 

Данные по средним значениям и доверительным интервалам при 

доверительной вероятности Р = 0,95 параметров  σв и δ  образцов полимерных 

фильтровальных материалов представлены в табл. 1  

На рис.1. представлены зависимости временного сопротивления при разрыве и 

относительного удлинение при растяжении полимерных фильтровальных 

материалов от пористости. Видно, что с увеличением пористости от 64% до 

74% , временное сопротивления при разрыве уменьшается в 5 раз, а удлинение 

при растяжении в 2 раза. Причем резкое снижение данных параметров 

наблюдается в районе пористости 70%. Таким образом, данную пористость 

следует считать предельной при разработке фильтрующих элементов 

мембранного типа, эксплуатируемых в условиях повышенных перепадов 

давления. 

 

Таблица 1. Временное сопротивление при разрыве и относительное удлинение  

при растяжении полимерных фильтровальных материалов 

Механические характеристики 
Пористость материала, % 

74 72 70 68 64 

σв, МПа 
Среднее значение 0,52 0,74 1,71 2,26 2,40 

Доверительный интервал 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 

δ, % 
Среднее значение 15,6 15,7 25,0 27,2 29,4 

Доверительный интервал 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 

 

Литература 

1. Малкин А. Н., Аскадский А. А., Коврига В. В. Методы измерения 

механических свойств полимеров. М. : Химия, 1978. 258 с. 

2. Степнов Н. М. Статистические методы обработки результатов механических 

испытаний. М: Машиностроение, 1985.232 с. 
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У даний час найбільш поширені безбалкові монолітні перекриття, які 

найчастіше виконуються без попереднього напруження арматури. При цьому 

інтенсивність армування і розподіл стрижнів по площі плити визначаються з 

розрахунку міцності нормальних перерізів, виконаного, як правило, методом 

граничної рівноваги. Зручна з точки зору спрощення розрахунків міцності і 

виконання робіт рівномоментна схема з однаковим армуванням верхніх і 

нижніх зон плити вимагає особливої уваги до виконання норм за другою 
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групою граничних станів і, зокрема, прогинів в центрі осередку і ширини 

розкриття тріщин в приопорних зонах. 

Це зобов'язує проектувальників обмежувати розміри прольотів або 

величин навантажень, влаштовувати капітелі, збільшувати розміри перерізів 

або кількість арматури, причому збільшення останньої в перерахунку на 

осередок досягає 30% і більше від необхідного за розрахунком міцності. 

Ефективним способом протидії є попереднє напруження арматури, яке може 

проводитися по всій площі плити або вибірково на проблемних ділянках. 

Таким чином, прогрес розвитку залізобетонних конструкцій в Україні 

очікується не тільки через впровадження нових видів бетонів, збірного та 

збірно-монолітного залізобетону, але також завдяки впровадженню монолітних 

конструкцій з напружуванням арматури на бетон (post-tentioning) [1, 2]. 

Вивчаючи дану проблему, вчені багатьох країн світу, в тому числі і 

України провели ряд досліджень з застосування попередньо напруженої 

арматури. Результати таких дослідів довели ефективність використання 

попереднього напруження у монолітних залізобетонних конструкціях, що стало 

підґрунтям подальшого пошуку розвитку даного напрямку. 

В якості напруженої арматури в монолітних попередньо напружених 

перекриттях найчастіше застосовують арматурні канати. Армування 

перекриттів може здійснюватися різними способами:  

- напружувані канати розміщують рівномірно по всьому полю плити і по 

осях колон в двох напрямках (рис. 1,а); 

- напружувані канати розташовують вздовж осей колон, а між канатами 

укладають ненапружену арматуру (рис. 1,в). 

У безбалкових і, особливо, в безкапітельних перекриттях в надколонних 

смугах можуть бути присутніми моменти одного знака в одному напрямку і 

протилежної – в іншому. Значення і знак зусилля визначаються величинами 

навантажень, співвідношенням розмірів осередків, перерізу колон і товщини 

плити [3]. Тому суцільне армування попередньо напружених арматурою досить 

важко, зважаючи на складнощі її розміщення по плиті через складний і 

невизначеного двухосного напруженого стану. Вибіркове армування окремими 

напружуваними стрижнями або канатами в традиційному вигляді складно у 

виконанні з технічної точки зору. 

Із сучасних і прийнятних варіантів попереднього напруження найбільш 

ефективним представляється армування попередньо напруженими канатами в 

оболонці «Моностренд» [2]. У роботі [1] представлено оригінальне рішення з 

діагональним розташуванням арматури (рис. 1, в). Метою такого розташування 

напруженої арматури є зменшення прогинів центральної зони плити і ширини 

розкриття тріщин на нижній поверхні в прольоті і на верхній поверхні в 

опорних зонах. 
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Рисунок 1 – Схеми можливого розташування напруженої арматури в 

осередку плити безбалкового перекриття: а – рівномірне, б – діагональне,  

в – контурне; 1 – напружена арматура, 2 – колони 

 

Важливими обставинами, що визначають ефективність застосування 

напруженої арматури, є не тільки вибір класу арматури, рівня попереднього 

напруження, а й застосування анкерних і натяжних пристроїв. При значних 

обсягах виробництва і хорошому технічному оснащенні будівельної організації 

процес натягування арматури, включаючи контроль рівня, не буде складним і 

може проводитися індустріальними методами. При обмежених обсягах 

будівництва, при реконструкції, обмежених умовах і інших випадках вибір 

способу натягу і контроль рівня попереднього напруження набувають 

визначальне значення. 

Запропонована конфігурація розташування напруженої арматури володіє 

наступними перевагами:  

- при діагональному розташуванні канатів найбільша їх кількість 

(відсоток армування) зосереджено в нижній зоні в центрі осередку, де плита 

має максимальні прогини і нормальні тріщини;  

- в приопорних зонах напружена арматура перекладається в верхню 

частину перерізу, де вона сприяє зменшенню розкриття нормальних тріщин;  

- незначна кількість напруженої арматури в кількості 10 ... 20% від 

загальної потреби арматури в перерізі, з розрахунку міцності, істотно зменшує 

прогини і ширину розкриття тріщин; 

 - обтиснення бетону плити в зоні колон сприятливо впливає на міцність 

перекриття на продавлювання, так як міцність бетону в умовах тривісного 

стиску підвищується [4]. 

Отже спорудження будівель з використанням технологій попереднього 

напруження у монолітних залізобетонних конструкціях має переважаюче 

застосування: майже у два рази знижуються сумарні трудовитрати; власна вага 

будівлі зменшується у 2-2,5 рази; у вдвічі знижується її собівартість. Такі 

будівлі характеризуються високим ступенем сейсмостійкості, надійності та 

довговічності, а після вичерпання терміну експлуатації можуть бути легко 

розмонтовані, чого не можна сказати про будівлі із зварними з'єднаннями у 

каркасі. 
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Використання високоміцних канатів в оболонці типу «Моностренд» 

дозволяє виконати напруження для окремої комірки плити або перекриття в 

цілому і зменшити трудомісткість робіт по напрузі арматури. Слід зазначити, 

що виконання монолітних попередньо напружених перекриттів без зчеплення 

арматури з бетоном висуває підвищені вимоги до якості виконання будівельних 

робіт. Такі монолітні перекриття без зчеплення арматури з бетоном в останні 

роки знайшли широке застосування. 

Діагональне розташування напруженої арматури є ефективним рішенням 

розширення діапазонів розмірів осередків і величин навантажень. Максимальні 

прогини в прольотах зменшуються на 43,3 % у разі розташування арматури 

вздовж осей та на 50,2 % в разі діагонального розташування при великих 

прольотах. Це означає, що підсилення діагональною арматурою має кращий 

ефект, ніж підсилення прямою арматурою.  

Досвід використання попереднього напруження в будівельних умовах за 

кордоном дозволив систематизувати і рекомендувати найбільш «оптимальні» 

схеми армування конструкцій перекриттів. Максимальний ефект від 

попереднього напруження досягається в конструкціях з прольотами більше 9 м 

і корисними навантаженнями від 400 кг/м
2
. 

До недоліків попереднього напруження монолітних перекриттів без 

зчеплення арматури з бетоном можна віднести: збільшення витрат на 

забезпечення антикорозійного покриття та влаштування захисної полімерної 

оболонки; необхідність збільшення сили натягу приблизно на 27% в порівнянні 

з натягом при зчепленні арматури і бетону. 
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У сучасному будівництві набули поширення монолітні залізобетонні 

багатоповерхові будинки з безбалковими безкапітельним монолітними 

перекриттями, коли плоскі плити постійної товщини обпираються 

безпосередньо на колони. У порівнянні з ригельним каркасом, досягається 

істотна економія матеріалів, зниження трудовитрат опалубних і 

опоряджувальних робіт, збільшення корисної висоти приміщень, архітектурна 

виразність і т.п. 

Такі перекриття мають ряд особливостей, до яких можна віднести: 

складну конфігурацію в плані, обумовлену наявністю великої кількості отворів, 

балконів, еркерів, лоджій, різного обрису; нерегулярно розташовані 

вертикальні несучі елементи різноманітної форми перерізу - діафрагми, пілони, 

хрестові, кутові, таврові колони; нерегулярні включення балкових ростверків. 

Поряд з перерахованими перевагами будинків з безбалковим каркасом 

дана конструктивна схема має ряд недоліків. Однієї з найбільше гострих 

проблем при зведенні й проектуванні таких монолітних будинків є розрахунки 

й конструювання вузла з’єднання колони та плити перекриття. Опорні зони 

плити є найбільш напруженими місцями безбалкових перекриттів. Тут 

відбувається концентрація, як згинальних моментів, так і поперечних сил. Тому 

важливо правильно оцінити напружено-деформований стан цієї зони для того, 

щоб, забезпечивши необхідну міцність та не допустити зайвих запасів, тому що 

невиправдане переармування цієї зони призведе до труднощів її бетонування, 

поганому зчепленню арматури з бетоном, та, як наслідок, до ослаблення цієї зони.  

Дослідженнями конструкцій стиків колон з перекриттями в 

залізобетонному каркасі в різний час займалися такі провідні науково-дослідні, 

проектні і навчальні заклади НДІЗБ, ЦНІІПС, ЦНІЇСЬК ім. В.А. Кучеренко, 

Харківський ПромбудНДІпроектта інші.  

Існуючі нормативні документи, регламентуючи необхідність 

забезпечення міцності вузлів з’єднання колони з плитою, тим не менш, зводять 

всі розрахункові залежності до простих напівемпіричних формул, отриманих на 

основі гіпотези про руйнування плит за деякими граничним поверхням, так 

званому, «конусі» або «піраміді продавлювання». У той же час, в більшості 

експериментальних досліджень останніх років на колонах круглого і 

прямокутного поперечного перерізу ставиться під сумнів обґрунтованість цієї 

гіпотези. Реальна форма поверхні руйнування плити під колоною (штампом) 

має значно складніший вигляд, формуючись і видозмінюючись в процесі 

навантаження, залежить від виду бетону та арматури, їх міцнісних та 

деформативних властивостей, геометрії плити, умов навантаження, граничних 

умов і т.д. [1]. 
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Підвищення міцності плит на продавлювання може бути досягнуто 

постановкою в опорній зоні додаткового армування, наприклад, поперечної 

арматури [2], врахуванням поздовжньої арматури [3], врахуванням обтиснення 

вузла завдяки попередньому напруженню плити перекриття [4]. 

Таким чином, роботу плити при продавлюванні, згідно нормативних 

документів, характеризує міцність локальної зони плити навколо колони. 

Основними факторами, що впливають на її міцність, є: товщина плити, розмір 

перерізу колони, міцність бетону плити, наявність поперечної арматури у зоні 

вузла, наявність отворів, кількість верхньої поздовжньої (над опорної) 

арматури, поздовжні напруги в плиті від дії зусиль обтиснення (попередня 

напруга) або розтягання. 

Спроба врахування поздовжнього армування на несучу здатність 

присутні в декількох публікаціях [5, 6], автори яких намагаються порівняти 

роботу поздовжньої арматури з роботою нагеля, тобто стержня на зріз. В 

Єврокоді використовується інакший підхід. Вплив поздовжнього армування що 

враховується за допомогою коефіцієнта  і введеного до міцності бетону 

на стиск у ступені 1/3. Даний коефіцієнт не зовсім коректно відображає роботу 

поздовжньої арматури, характеристики міцності арматурної сталі не враховані зовсім. 

Виконані експериментальні дослідження в інституті БелНДІБ [3] 

показали, що на міцність при продавлюванні впливає не тільки кількість 

поздовжньої арматури, а і її розташування. Так авторами рекомендується 

встановити на ширину колони в обох напрямках додаткові стрижні діаметром 

20 мм, так імітувалась робота скритого ригеля. Розгляд результатів досліджень, 

дозволяє помітити, що опір продавлювати зусиллю при зосередженому 

армуванні зросла в 1,2..1,3 рази при приблизно однаковій витраті робочої 

арматури для плит з рівномірним розподіленим армуванням. 

На підставі аналізу результатів проведених досліджень [3] можна зробити 

висновок, що поздовжня робоча арматура залізобетонних плит, її кількість і 

розміщення впливають на підвищення опору плит продавлювання. Більш 

ефективним є зосереджене армування плит в створах колон при менш 

інтенсивному армуванні по їх полю. 

Згідно діючими нормативними документами розрахунок на зріз при 

продавлюванні ґрунтується на перевірках основних контрольних перерізів на 

необхідність встановлення поперечного армування. Схема розташування 

поперечної арматури в зоні продавлювання потребує суттєвого збільшення 

використання арматури та ускладнення виготовлення плити перекриття. Тому 

існує можливість підбору розмірів поперечного перерізу колони таким чином, 

щоб забезпечити міцність на продавлювання без поперечного армування.  

Європейські норми проектування Eurocode 2 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010  

відзначають збільшення міцності монолітної плити при продавлюванні у 

випадку обтисненні опорної зони. Ефективним способом є виконання 

монолітних перекриттів з попереднім напруженням у будівельних умовах. 

Напруження здійснюється за допомогою канатної арматури, що 

розкладається в бетоні криволінійно, відповідно до ліній головних напружень, 

що розтягують. Численні дослідження впливу напруженого стану на роботу 
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опорних перерізів на зріз показали, що таке обтиснення бетону покращує опір 

поперечної сили завдяки обтисненню бетону у чотирьох напрямках і дозволяє  

З’ясувалось, що попереднє напруження опорної зони зменшує 

максимальні розтягуючи напруження приблизно на 8%, а несучу здатність на 

дію поперечної сили на 5%. Таким чином пропонується у випадку виконання 

попереднього напруження опорної зони відмовитися від конструктивного 

поперечного армування при продавлюванні, а якщо це армування потрібно за 

розрахунком зменшити його кількість. 

На сьогоднішній день відсутні методи розрахунку залізобетонних плит 

перекриттів на продавлювання, які повністю враховують всі фактори 

конструктивних рішень і умов експлуатації. На основі отриманих результатів 

проведених теоретичних і розрахункових досліджень сформульовані наступні 

основні виводи й рекомендації: 

1. Поздовжня робоча арматура залізобетонних плит, її кількість і 

розміщення впливають на підвищення опору плит продавлювання. Більш 

ефективним є зосереджене армування плит в створах колон при менш 

інтенсивному армуванні по їх полю 

2. Заміна колон прямокутного перерізу на колони-пілони дозволяє 

зменшити використання арматури завдяки вилучення поперечного армування 

навколо кожної колони. 

3. При виконанні попереднього напруження опорної зони без капітельної 

плити з’являється можливість відмовитися від конструктивного поперечного 

армування при продавлюванні, а якщо таке армування потрібно за розрахунком 

зменшити його кількість. 
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Ферма – невід’ємна частина сучасних споруд. У її розрахунковій схемі 

стержні з’єднуються за допомогою ідеальних шарнирів,  хоча в дійсності це 

жорсткі з’єднання. При цьому вважається, що результат не значно 

відхилятиметься від реальності. Метою запропонованої роботи стала перевірка 

цього твердження і встановлення впливу типу ферми на отримувану похибку. 

Розглядалися два типи ферм: прямокутна і трапецеїдальна. Висота h=3м, 

довжина однієї панелі b=3м, матеріал – сталь, модуль пружності E=2,1·10
11

Н/м
2
, 

коефіцієнт Пуассона  µ=0,3. Стержні мають трубчастий переріз із зовнішнім 

діаметром D=140мм  і товщиною стінок  t=10мм. На ферму діє розподілене 

навантаження  q=5кН/м, перетворене у вузлове. Дослідження здійснене за 

допомогою програмного комплексу Ansys.  

Шарнірні системи (ШС) мають тільки осьові внутрішні зусилля, які 

викликають нормальне напруження. При жорсткому з'єднанні стержнів (ЖЗС) 

враховується дія усіх видів зусиль, які ускладнюють напружено-деформовану 

картину в рамі. Тому тут міцність необхідно оцінювати еквівалентним 

напруженням. Для сталі рекомендується використовувати еквівалентне 

напруження, розраховане по теорії міцності Мизеса.  

Дослідження показали, коли жорстке з’єднення замінюється шарнирним, 

виникає похибка розрахунку (таблиця). Вона змінюється залежно від виду 

ферми і її розмірів.  

Таблиця 1. Максимальне напруження при розрахунку ферми з шарнірним і 

жорстким з’єднанням вузлів 

Вид ферми 
К-ть 

панелей 

Макс. напруження, МПа 
% 

Шарнірні вузли Жорсткі вузли 

Трапецеїдальна 

4 8,61 8,97 4,2 

6 16,6 18,0 8,4 

8 22,2 23,9 7,6 

Прямокутна 

4 7,79 8,41 8,0 

6 16,5 17,3 4,8 

8 29,9 23,2 -22,4 

У більшості розглянутих конструкцій введення шарнірів призводить до 

зниження розрахункового напруження, хоча дійсні напруження мають більші 

значення. Отже, ми маємо справу не із запасом міцності, а, навпаки, з 

небезпечним неврахованим напруженням, що знижує міцність конструкції на 

4…8%. Але ця картина спостерігається тільки у коротких ферм, при збільшенні 

довжини прольоту похибка знижується і зрештою міняє знак. Причому при 

паралельному розташуванні поясів ця тенденція яскравіше виражена. У 

прямокутної ферми завдовжки 24м та 8 панелями з введенням шарнірів 

отримано перевищення напруження на 22,4%. З одного боку з цим можна 
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миритися, адже традиційний розрахунок приведе до підвищеного запасу 

міцності. Але з іншого боку – це 20% нераціонально використаного матеріалу.  

Порівняння епюр внутрішніх зусиль при різних варіантах розрахунку 

показали, що епюри осьових зусиль і в тому і в іншому випадку мають 

однакову форму, але при жорсткому з'єднанні вузлів значення на 5…20% 

нижче (рисунок). Це зниження компенсується появою поперечних сил і 

згинаючих моментів. Розподіл напруження в усіх варіантах розрахунку 

однаковий, майже повністю повторює епюру осьових зусиль при шарнірному 

з'єднанні стержнів. 

 

 

 
 в) 

 
 д) 

 
 б) 

 

 

Рисунок. Характер розподілу внутрішніх зусиль і еквівалентного напруження в 

8-ми панельній фермі: а – епюра осьових зусиль (ШС); б) – епюра осьових 

зусиль (ЖЗС); в) – епюра поперечних сил (ЖЗС);  г) – епюра згинальних 

моментів (ЖЗС); д) – еквівалентне напруження (ЖЗС). 

 

Таким чином, розрахунок ферми, як шарнірної системи дає результат 

дуже близький до реального, добре описує тенденції зміни напруження, проте 

його краще використати тільки як приблизний, а остаточно прибігати до 

допомоги сучасних розрахункових комплексів.  
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ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНА ОЦІНКА  

УЛАШТУВАННЯ ЕКСПЛУАТОВАНИХ ПОКРIВЕЛЬ  

Колєсніков А. В., Бур’ян А. І., Фарафонов Д. Д. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Гребенчук С. С. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Для тривалої служби і простої експлуатації покрівлі важливо правильно 

влаштувати всі верстви покрівельної конструкції, так званого покрівельного 

«пирога». Експлуатована покрівля схильна до навантажень, сонячного 

випромінювання, водного навантаження, перепаду температур 1 . 

Навантаження на покрівлі бувають декількох видів: навантаження від 

експлуатації (ходьба, рух автомобіля); навантаження від власної ваги 

матеріалів; вітрове навантаження; снігове навантаження. Матеріали 

покрівельного пирога повинні витримувати всі виникаючі навантаження на 

покрівлі і не руйнуватися. Навантаження на матеріали в покрівлі може досягати 

25 т / м
2
, тому вимоги по міцності до матеріалів в таких покрівлях підвищені. 

Покрівля схильна до постійного сонячного випромінювання 

(ультрафіолетове випромінювання – UV). Вплив сонячного випромінювання на 

покрівлю призводить до передчасного «старіння» і руйнування матеріалів. Всі 

матеріали, які знаходяться під впливом сонячного випромінювання, повинні 

бути UV стабільні. Протягом тривалого часу на плоских дахах для захисту 

теплоізоляції від намокання – гідроізоляцію мали над нею. Зараз такі покрівлі 

називають традиційними. Використання на покрівлі теплоізоляційних 

матеріалів з низьким водопоглинанням дозволило гідроізоляцію розташовувати 

під нею. Такі покрівлі називаються інверсійними або перевернутими. Такий 

спосіб укладання матеріалів дозволяє збільшити термін служби 

гідроізоляційного килима 2-3 . Експлуатована покрівля може бути як 

традиційною, так і інверсійною (рис. 1). 

  1)                 

                          а)                                                                   б) 

Рис. 1 – Експлуатована традиційна і інверсійна покрівля 
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Для техніко-економічного порівняння обрано три варіанти: 

Варіант 1: теплоізоляція – два шара екструзійного пінополістиролу 

товщиною 120 мм; гідроізоляція – плити СМЛ в 2 шари; стяжка – 20 мм; 

пароізоляція – Техноніколь Бікроеласт ТПП; адгезійний шар – бітумний 

праймер; гідроізоляція – бітумнополімерне гідроізоляційне полотно 

Техноніколь Техноеласт ЕКП; керамогранітна плитка по сухій цементній 

суміші. 

Варіант 2: теплоізоляція – шар піно скляного щебеню товщиною – 350 

мм; ухили для водостоків з піно скляного щебеню 0–120 мм; гідроізоляція – з 

цементно-піщаного розчину М150 по армуючій сітці, товщина стяжки – 50 мм; 

пароізоляція – «Дніпроізол СУПРЕМ ПЕ-3,0»; адгезійний шар – бітумний 

праймер; гідроізоляція – з бітумнополімерного гідроізоляційного полотна. 

Варіант 3: теплоізоляція – піноскляний щебень товщиною 350 мм, ухили 

для водостоків також виконані з піноскляного щебеню 0–120 мм; гідроізоляція 

виконано з цементно-піщаного розчину М150 по армуючій сітці, товщина 50 

мм; пароізоляція – Техноніколь Бікроеласт ТПП; адгезійний шар – бітумний 

праймер; гідроізоляція – бітумнополімерне гідроізоляційне полотно 

Техноніколь Техноеласт ЕКП поверх стяжки в два шари; керамогранітна плитка 

по сухій цементній суміші. 

Показниками для економічної оцінки і вибору варіантів є: прямі витрати; 

накладні витрати; трудові витрати; фонд оплати праці (ФОП); тривалість 

виконання робіт; інші чинники – соціальний ефект, естетичність, престижність, 

ергономічність, гігієнічність, екологічна безпека та ін. Підсумкові дані 

порівняння варіантів в поточному рівні цін наведені таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Показники порівнюваних варіантів 

Найменування показника 
Од. 

вим. 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Прямі витрати грн 17909,99 13966,00 6393,42 

Матеріали грн 16222,61 10266,02 4907,74 

Машини та механізми грн 114,04 435,85 125,86 

ФОП грн 1601,52 3310,23 1393,12 

Накладні витрати грн 1793,70 2955,56 1560,29 

Кошторисний прибуток грн 1040,99 2151,65 905,53 

Разом, кошторисна вартість грн 20744,68 19073,21 8859,24 

Трудомісткість чол.–

год 
8,44 17,51 7,84 

Тривалість будівництва років 0,024 0,051 0,023 

Гарантійний термін 

експлуатації 
років 15–25 5 20–35 

 

За підсумковими даними таблиці 1, приймаємо в якості базового 1 варіант 

з максимальними прямими витратами. Результати порівняння базового варіанту 

з двома іншими за сумою економічного ефекту представлені в таблиці 2. 



152 

Таблиця 2 – Показники ефективності варіантів 

№ Найменування ефекту Е
1–2

, грн Е
1–3

, грн 

1 
Економічний ефект від зниження прямих 

витрат Е пз 
3943,99 11516,57 

2 
Економічний ефект від зниження накладних 

витрат Е нр. в тому числі: 
–2339,91 80,90 

2.1 
- економія накладних витрат, що залежить від 

величини основної зарплати робітників - Е НР1 
–341,74 41,68 

2.2 
- економія накладних витрат, що залежить від 

величини трудомісткості - Е НР2 
–3,17 0,21 

2.3 
- економія накладних витрат, що залежить від 

тривалості будівництва - Е нр3 
–1995,00 39,01 

3 
Економічний ефект при виконанні робіт - Е 

звед. в т.ч.: 
493,42 11732,93 

3.1 
- економічний ефект від підвищення 

кошторисного прибутку - Е сп 
–1110,66 135,46 

4 
Економічний ефект від експлуатації обраного 

варіанту - Е експл. 
–3262,14 1173,03 

5 Загальний економічний ефект –2768,72 12905,96 

 

Отже за результатами узагальненої техніко-економічної оцінки варіантів 

улаштування експлуатованих покрівель найбільш вигідним і доцільним є 

конструкція  покрівлі з піносклянним щебенем. Ваговими чинниками у наданні 

переваги покрівлі з піносклянним щебенем стали:  

– вартість матеріалів, простота виконання монтажу (без особливих 

кваліфікаційних вимог до виконавців); 

– можливість одночасно виконувати одним матеріалом (піносклом) 

похилоутворюючого шару і теплоізоляційного шару; 

– показники довговічності та надійності конструкції (термін служби покрівлі 

з піносклом дорівнює всьому терміну експлуатації будівлі). 
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Створення безбар’єрного простору – один із головних пріоритетів в 

Україні як у державі, яка прагне до реального європейського майбутнього. У 

нових ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» 1  міститься близько 100 

якісних змін для безпеки і комфорту кожного, в першу чергу людей з 

порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності та 

інших маломобільних груп населення: людей похилого віку, батьків з 

маленькими дітьми, вагітних жінок. 

В нових нормах не тільки посилено обов’язковість влаштування 

елементів безбар’єрності, а й наведені всі технічні характеристики та конкретні 

наочні приклади такого впровадження, враховуючи існуючий зарубіжний 

досвід. Зокрема, щодо проектування: 

– пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з 

порушеннями опорно-рухового апарату; 

– тактильних та візуальних елементів доступності: тактильної підлогової 

плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, 

аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору; 

– іншого візуального інформування, дублювання важливої звукової інформації 

текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення 

для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни. 

У нових ДБН 1  з’явилося поняття «розумне пристосування» – 

індивідуальне архітектурно-планувальне рішення, що забезпечує 

маломобільним групам населення мінімальний стандарт доступності. Це 

можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми: пандуси, підйомні 

пристрої, переносні апарелі тощо. Кнопки виклику в цьому переліку відсутня. 

У кінотеатрах щонайменше 4% місць повинні бути забезпечені 

спеціальними пристроями для прослуховування та багато іншого. Всі місця 

громадського обслуговування (спортклуби та стадіони, кав’ярні, супермаркети, 

кінозали, театри тощо) повинні бути максимально універсальними для всіх 

відвідувачів 2-3 . Детально прописані вимоги до ширини проїздів, висоти 

прилавків, розміщення крісел і всього іншого, що здатне зробити перебування у 

закладі максимально комфортним. 

Відповідальність за порушення ДБН – теж один із дієвих засобів зробити 

наші населені пункти максимально «для всіх». Об’єкт, де не забезпечено 

доступність, взагалі не повинен бути прийнятий в експлуатацію. У нових ДБН 

усі вимоги виписані так детально якраз для того, щоб можна було чітко 

визначити, чи було допущене порушення, яке конкретно і як його виправити. 

Практична дія нових ДБН сприятиме створенню універсального 

громадського простору, доступного для усіх і для кожного. 
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Історично першим є значення терміну «проектний офіс» (Project Office), 

що використовувалося у будівельній галузі – як головного управління з нагляду 

за будівельно-монтажними роботами на окремому об’єкті. Сьогодні усі 

проектно-орієнтовані організації використовують «офіс супроводження 

проекту» для контролю за виконанням встановлених процедур управління 

проектами. Проектний офіс фокусує увагу на реалізації конкретного об’єкту у 

найкоротші терміни з метою отримання максимального результату.  

Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами – 

Р2М, визначає можливий діапазон ролей та місця проектного офісу залежно від 

організаційної структури управління проектом 1 . 

У функціональній оргструктурі, де переважає операційна діяльність, 

кожен підрозділ (виробничий, маркетингу тощо) виконує роботу за проектом 

відокремлено від інших відділів. У такій організації управління проектом 

компетенція офісу обмежена «наданням підтримки в управлінні проектами». 

«Офіс-підтримуючий» може виконувати наступні функції: інформаційна 

підтримка у використанні стандартів проектного менеджменту; експертна 

оцінка виконання проектних дій.  

У матричній оргструктурі, де управлінські функції розподілені між 

функціональними керівниками і менеджером проекту, може бути створено 

офіс-керуючий. Компетенція «офісу-керуючого» спрямована на виконання 

інтеграційної функції та здійснення загального керування діяльністю: 

операційних менеджерів («як діяти»), менеджерів проекту (що, скільки, коли 

виконувати) 2-3 . 
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У проектній оргструктурі офіс-лінійний наділений відповідальністю за 

управління проектом, зокрема компетенція «офіс-лінійний» передбачає: 

– координацію призначення фахівців у команду проекту; 

– забезпечення лінійних команд проекту технологією управління проектами; 

– централізований обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами 

проекту. 

Отже, для виконання будівельного проекту передбачає створення офісу 

управління проектами як інтеграційної платформи для управління проектними 

діями з метою узгодження цілей усіх зацікавлених учасників проекту. 
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Фильтрационные свойства высокопористых материалов определяются 

их гидравлическим сопротивлением, которое в свою очередь зависит от 

гидравлического режима течения фильтруемого вещества, его параметров 

(вязкость, плотность) и параметров поровой структуры (пористость, средний 

диаметр пор, коэффициент извилистости поровых каналов, шероховатость 

поверхности пор).  

Для обобщения гидравлических характеристик пористых полимерных 

материалов используются вязкостный α и инерционный β  коэффициенты 

пористой среды [1], а так же критериальные зависимости коэффициента 

гидравлического сопротивления  от числа Рейнольдса [2]. Эти обобщенные 

характеристики обычно получают по результатам продувок газа через 

пористый материал при условиях фильтрации, близких к нормальным (Т = 

299,2 °К; Р = 10
5
  Па). Возможность распространения полученных 

гидравлических характеристик на другие условия эксплуатации фильтров 

должна быть проверена экспериментально, так как при значительном 

отклонении температуры и давления фильтруемой среды от нормальных, 

изменение потерь давления может происходить не только вследствие 
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изменения вязкости и плотности фильтруемой среды, но также вследствие 

изменения структурных характеристик пористой среды. 

Для теоретической оценки влияния температуры на гидравлическое 

сопротивление пористой среды, рассмотрим идеальную пористую среду с 

порами диаметром dп и длиной  l   в предположении ламинарного течения газа в 

порах. 

Для идеальной пористой среды по закону Гагена-Пуазейля перепад 

давлений P  при ламинарном режиме течения газов в порах определяется по 

формуле [3]:  

2

32

п

п

d

lW
P                 (1) 

где   Wп - скорость газа в порах, м/с; 

μ - коэффициент динамической вязкости газа, Н·с/м
2
.  

Из уравнения (1) следует, что изменение потерь на трение при 

ламинарном режиме течения и постоянной скорости газа в порах определяется 

изменением вязкости фильтруемого газа и изменением геометрических 

размеров пор. 

Экспериментальное исследование гидравлических характеристик 

полимерных фильтрующих материалов при параметрах фильтруемого воздуха, 

отличающихся от нормальных, было проведено на установке в которой 

осуществлялось изменение термодинамических параметров фильтруемого 

воздуха (Т = 295°К - 353°К; Р = 0,1-10 МПа ). 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления ξd 

образцов полимерных фильтрующих материалов с тонкостью фильтрации 1 

мкм (кривая 1) и 0,5 мкм (кривая 2) от числа Рейнольдса Red, при 

термодинамических параметрах фильтруемого воздуха: 

○ – Р2 = 10 МПа; Т = 295
0
К;  □– Р2 = 0,1 МПа; Т = 353

0
К;  

Δ – Р2 = 0,1 МПа; Т = 323
0
К; 
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Рассмотрим относительное изменение потерь на трение последовательно 

от каждого параметра, полагая, что температура фильтруемого газа изменяется 

от 293°К до 353°К. Тогда: 
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Результат (3) получен с учетом того, что коэффициент линейного 

расширения α  полимерных фильтрующих материалов в диапазоне температур 

от 293°К до 353°К равен 12·10
-5

 град
-1

. 

Результаты расчетов показывают, что потери на трение, связанные с 

изменением вязкости, увеличиваются на 14,6%, тогда как потери из-за 

увеличения геометрических размеров идеальной поры уменьшаются лишь на 

1%. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что 

гидравлическое сопротивление полимерных фильтрующих материалов при 

изменении термодинамических параметров фильтруемого воздуха изменяется 

лишь за счет изменения вязкости и плотности воздуха.  
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На сьогоднішній день питання ефективного конструктивного рішення для 

будівель сільськогосподарського призначення лишається відкритим. 

На практиці застосовується підхід, аналогічний до того, що має місце у 

сучасному малоповерховому будівництві: спеціалізація конструкцій на несучі 
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та огороджувальні. Однак такий підхід часто не виправдовує себе ані з 

економічної ані з технологічної точки зору. 

Традиційні теплоізоляційні матеріали виявляються нестійкими в умовах 

підвищеної біологічної та хімічної агресії, що є природньою для сільського 

господарства. Рішенням цієї проблеми є цементно-деревинні композити 

конструкційно-теплоізоляційного призначення, які дозволяють зводити 

конструкції, що ефективно поєднують у собі функції несучих та 

огороджувальних. 

На сьогоднішній день розроблена велика кількість конструкційних, 

конструкційно-теплоізоляційних та теплоізоляційних  матеріалів, які у тій чи 

іншій мірі відповідають цій задачі, однак через те, що і органічний наповнювач 

у цих дослідженнях використовується досить різний, і щодо  структури 

цементної чи цементно-піщаної матриці застосовуються різноманітні підходи, 

єдиної системи поглядів на вплив структури арболіту на його властивості не 

вироблено. 

Виходячи із необхідності спроектувати конструкційно-теплоізоляційний 

матеріал, що має підвищену стійкість до біологічних та хімічних корозійних 

факторів доцільно розглянути арболіт, у структурі якого у якості пористого 

заповнювача використовуються відходи деревообробних виробництв, а 

структура цементного каменю є достатньо щільною для того, аби надійно 

ізолювати від зовнішнього агресивного середовища. Таким чином можна 

отримати  композит із необхідними характеристиками на основі суміші тирси із 

цементною сумішшю без піска у пропорціях близьких 1:1. 

При цьому особливу увагу необхідно приділяти водоцементному 

відношенню суміші. При традиційному підході до проектуванні складу 

будівельних композитів на основі цементної матриці виходять із марки цементу 

та цільової міцності бетону на стиск, коригуючи кількість води відносно 

максимальної крупності зерен заповнювача. Однак такий підхід не виправдовує 

себе у випадку арболіту. Відходи деревообробки є пористим матеріалом і здатні 

просочуватися водою зі складу цементого тіста. При цьому вони здатні 

збільшувати свій об’єм до 80%. Внаслідок цього навіть після твердіння 

неорганічної складової  арболіту у його структурі залишається велика кількість 

води, що на подальших стадіях твердіння цементного каменю може призвести 

до виникнення порожнин. 

З іншого боку відтягування води з цементного тіста може призвести до 

недостатнього ступеню гідратації зерен цементу. Усі ці фактори у значному 

ступені знижують щільність структури арболіту.  Для попередження 

вищезазначених явищ необхідно ізолювати органічну складову від 

неорганічної. З цією метою доцільно застосовувати двостадійне приготування 

суміші. На першій стадії відбувається перемішування деревинної сировини із 

рідким склом. На другій – власне приготування суміші заповнювача та 

цементного тіста. 
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Таким чином для забезпечення необхідної якості конструкційно-

теплоізоляційних конструкцій сільськогосподарських будівель можлво 

створити композитний матеріал на основі місцевих відходів деревообробнх 

підприємств та цементу. 
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Із збільшенням кількості різних видів антипіренів й антисептиків 

досягнуто високих результатів в забезпеченні вогнезахисту. Однак, набагато 

менше досліджувалися питання аналізу конфігурації зони обвуглювання без 

урахування вогнезахисного просочення і не досліджувалися питання зміни 

конфігурації зони обвуглювання з його урахуванням та забезпечення 

вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій, просочених 

вогнезахисними речовинами, як методом поверхневого нанесення, так і 

глибокого просочення.  

Призначення того чи іншого виду вогнезахисту будівельної конструкцій 

залежить від пожежної небезпеки об'єкта, типу будівельних конструкцій 

(колони, ригелі, балки, стіни), температурно-вологісних умов.  

Вибираючи вогнезахисний склад, необхідно враховувати такі чинники:   

тип дерев’яної основи; 

- чи задовольняються вимоги відповідних норм; 

- нове будівництво чи ремонт та реконструкція; 

- умови експлуатації;  

- умови нанесення;  

- ефективність протягом необхідного терміну експлуатації;  

- як впливає на зовнішній вигляд або на інші характеристики дерев’яної основи.  

Так як деревина відноситься до горючих матеріалів, то у державних 

будівельних нормах [14] вказано, що у будинках дерев’яні елементи горищних 

покриттів (крокви, лаги, балки) та перекриття повинні оброблятися засобами 

вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. Одним із 
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способів зниження горючості деревини є оброблення її вогнезахисними 

покриттями, що наносяться на поверхні конструкцій, та просочення 

антипіренами.  

Так, поширення полум'я по дерев'яній конструкції призводить до зміни 

геометричних розмірів в конструкції, проте конструкція тривалий час ще 

зберігає несучу здатність і тільки по досягненні критичного перетину 

відбувається її деформування і обвалення.  

Для глибокого просочення деревини в автоклавах рекомендується 

застосовувати водорозчинні склади типу МС 1:1; МС 3:7; ББ – 11. Деревина, 

просочена цими сполуками, відноситься до важкогорючих матеріалів.  

Склади МС 1:1 і МС 3:7 не змінюють колір деревини, проте сприяють 

зниженню її міцності на 10%, а контакт просоченої деревини з металом 

викликає корозію останнього. Дані сполуки рекомендуються застосовувати з 

відносною вологістю повітря в період експлуатації не вище 80%, схожий склад 

має вогнебіозахисне просочення Неомід 450-1. Препарат типу ББ – 11 не 

змінює колір деревини, підвищує її міцність на стискання уздовж волокон і на 

поперечний вигин, не викликає корозію металу, володіє біозахисними 

властивостями, безпечний для людей і тварин, не перешкоджає склеюванню і 

фарбуванню деревини. Схожий склад вогнебіозахисного просочення мають 

Сенеж і Страж.  
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Вовк Є. В. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Бурлака О. О. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Одним із основних напрямків розвитку житлового будівництва у ХХІ ст. 

є забезпечення максимального теплового комфорту у оселі при мінімумі витрат 

на його забезпечення. При цьому спостерігається тенденція до використання 

систем, які є достатньо складними і дорогими при монтажі, але які дозволяють 

значно скоротити витрати на опалення при довготривалій експлуатації. 

У найбільшій мірі цій концепції відповідають системи типу «тепла 

підлога», у яких теплотворні елементи знаходяться у бетонній стяжці,завдяки 

чому забезпечується максимально раціональний розподіл тепла по 

приміщенню. Такі системи бувають електричними та водяними. 

Тепла водяна підлога - це досить трудомісткий в установці варіант 

опалення підлог. В першу чергу, потрібно пам'ятати про те, що від способу 

укладання водяної теплої підлоги залежить рівномірність розподілу тепла в 

приміщенні. Все тому, що вода, проходячи по трубах, поступово остигає. Отже, 

починати процес монтажу труб потрібно від стін, рухаючись за певною схемою 

укладання до центру або виходу. 
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Існують наступні схеми укладання водяної теплої підлоги: «Змійка», 

«Равлик», Комбінована. Кожна із них достатньо слабко впливає на 

ефективність системи при експлуатації, однак в залежності від планування і 

конструктивних рішень будівлі доцільно обрати певну схему укладки. 

Монтаж  теплої підлоги потребує  попередньої підготовки поверхні. Будь-

які нерівності і перепади в висоті (більше 1 см) необхідно підігнати під один 

рівень. Після цього викладають гідроізоляційний шар на підготовлену 

поверхню. По периметру поверхні закріплюють демпферну стрічку, яка 

допоможе ефективно поширювати тепло під час нагрівання підлоги. Якщо він 

має кілька контурів, то стрічку необхідно викласти також між контурами. 

Особливу увагу при улаштуванні водяних систем теплої підлоги варто 

приділити теплоізоляційним матеріалам, які будуть сприяти поширенню тепла 

у потрібних напрямках. Залежно від мети нагріву розрізняють кілька видів утеплювачів: 

пенофол - спінений поліетилен, який покритий фольгою (ця підкладка під 

теплу підлогу використовується, якщо вона служить доповненням до головної 

опалювальній системі); 

пінополістирол або екструдований пінополістирол (необхідна товщина 2-

5 см; використовується в поверхових квартирах, які знизу мають опалювальне 

приміщення); 

керамзит + пінополістирол (необхідна товщина 5-10 см; використовується 

в приміщеннях, які знаходяться на грунті). 

Основними елементами системи водяного опалення типу «тепла підлога» 

є: водогрійний котел (в нього може входити нагнітає насос, якщо немає, 

придбайте його окремо);кульові клапани (знаходяться біля входу котла); труби 

для розведення; колектор (в складі система, щоб налаштовувати і регулювати 

теплі підлоги); головні труби; фітинги (щоб прокладати основну трасу в 

напрямку від котла до колектора). 

Труба на теплу підлогу повинна мати діаметр 1,6-2 см, витримувати 

температуру 95 ° С, а також тиск 10 Бар. Викладайте труби, вибравши 

найоптимальніший маршрут. Для всіх кімнат повинен бути окремий 

розрахунок. У приміщеннях, стіни яких виходять на вулицю, краще викладати 

труби від зовнішніх стін, які більш холодні. Відповідний спосіб укладання - у 

вигляді "змійки" (щоб більший нагрів припадав на холодну сторону 

приміщення). Якщо приміщення з усіх боків зовні опалюється (наприклад, 

ванна), то краще вибрати спіральний спосіб укладання - направляючи труби від 

стін до центру. 
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Думаємо, більшість з вас і так вже знає, що таке бетон. Нагадаємо, це 

розчин для зведення міцних кам’яних конструкцій в будівництві. Його 

застосовують для створення фундаментів, перекриттів, опор і стовпів, гребель і 

дамб, доріг і відмосток навколо будівель. Коротше, сфера застосування бетону 

дуже обширна. Ми ж розглянемо з вами окремий випадок, а саме бетон для 

фундаменту. 

Для зведення фундаменту будівель, господарських споруд, парканів і т.п. 

застосовують бетон який складається з: 

 Цемент – головний компонент бетону для фундаменту. Він є 

основною сполучною і наповнювачем в бетоні. 

 Пісок – в бетоні для фундаменту повинен бути обов’язково чистий, 

середнього розміру кар’єрний або річковий пісок. Ніяких домішок 

типу глини в ньому не допускається. 

 Щебінь – для фундаменту необхідний гранітний або гравійний 

щебінь фракції 5-20 мм. 

 Вода – повинна бути чистою. 

 Пластифікатор – останнім часом широко застосовуються різні 

пластифікатори для бетону. Якщо ви хочете зробити якісний бетон 

для фундаменту, обов’язково скористайтеся відповідним для ваших 

потреб пластифікатором. Він істотно полегшить вам заміс і 

застосування бетону, очищення інструменту, збільшить час роботи 

з бетоном, додасть йому міцності та пластичності. Також є 

спеціальні добавки для роботи на морозі, що додають бетону для 

фундаменту гідроізолюючих властивостей і інші. 

У співвідношенні з принципом дії пластифікатором, вони поділяються на 

два види: 

 гідрофільний; 

 гидрофобізуючі. 

Перший варіант відрізняється підвищеною смачиваемістю, головною їх 

функцією виступає підвищення пластичних і текучих характеристик бетону. 

Другий вид пластифікатора насичує бетонну суміш великою кількістю 

повітря. Таким чином, вдається знизити натяг вологи в розчині, при цьому 

пластичні характеристики розчину збільшуються. 

Якщо розглядати матеріал, на основі якого був виготовлений 

пластифікатор, для розрізняють кілька видів пластифікаторів: 

 органічного походження; 

 органо-мінеральні речовини; 

 неорганічні речовини. 
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Перший варіант пластифікатора містить в складі відходи нафтової галузі, 

лісопереробки або агрохімії. 

Добавки неорганічного походження містять в своєму складі різного роду 

хімічні речовини у вигляді формальдегідів або нафтасульфіткіслот. 

Міцність бетонів залежить від багатьох факторів: марки і виду цементу, 

водоцементного відношення, виду і міцності великих заповнювачів, структури 

бетону, умов зберігання та виготовлення. Міцність бетону зростає з часом. 

Наростання міцності найбільш інтенсивно відбувається в початковий період 

твердіння бетону, в перші 28 діб. Надалі воно сповільнюється, але 

продовжується протягом багатьох років. 

Величину міцності бетону оцінюють на підставі результатів випробувань 

зразків спеціальної форми (кубів, циліндрів, призм) заданих розмірів, 

регламентованих у різних країнах своїми нормами. 

Отже, зведення бетонної споруди-важка робота, яка вимагає навичок і 

досвіду роботи. В результаті недотримання правил може знадобитися 

додаткова робота по виправленню помилок. 
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Дотримання умов життя у сучасному будинку не обмежується 

виконанням санітарних норм щодо забезпечення мешканців  необхідною 

житловою площею і водою. Найголовнішою зміною, що сталася у підході до 

проектування житлових будинків у останні десятиліття є перехід від простого 

забезпечення тепла узимку до створення необхідного мікроклімату. 

Сучасні системи утеплення фасадів разом із застосуванням сучасних 

вікон із багатокамерними склопакетами дозволяє ефективно попереджати 

втрати тепла через стіни. Внаслідок цього необхідність у таких потужних 

системах опалення, які застосовувалися у житловому будівництві у 60-80 роки 

20 століття значно знизилася. 

Разом із тим, енергоефективність сучасних будівель досягається шляхом 

практично повного виключення повітрообміну між приміщеннями та зовнішнім 

середовищем. Внаслідок цього при використанні приміщень у повітрі 

http://strport.ru/stroitelstvo-domov/plastifikatory-dlya-betona-vidy-i-printsip-deistviya
http://strport.ru/stroitelstvo-domov/plastifikatory-dlya-betona-vidy-i-printsip-deistviya
https://helpiks.org/2-59003.html
https://helpiks.org/2-59003.html
https://kladembeton.ru/izdeliya/zdaniya-i-arhitektura/betonnyj-karkas.html
https://kladembeton.ru/izdeliya/zdaniya-i-arhitektura/betonnyj-karkas.html
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накопичується вуглекислий газ, який унеможливлює нормальне перебування 

всередині. Ситуація погіршується через неможливість повністю відмовитися 

від опалювальних приладів. Внаслідок цього у помешканні знижується 

вологість та настає задуха. 

У якості основного інструменту забезпечення необхідного температурно-

вологісного режиму у зимовий період на сьогоднішній день розглядаються 

системи приточно-витяжної вентиляції. Такі системи являють собою систему 

трубопроводів, вентиляторів та обмінників, які дозволяють  ефективно 

керувати потоками  повітря. 

Основним завданням системи приточно-витяжної вентиляції у сфері 

енергоефективності є забезпечення достатнього повітрообміну у приміщенні 

при мінімумі втрат тепла. З цією метою системи примусової вентиляції у 

сучасних енергоефективних будинках проектують таким чином, щоб потік 

нагрітого повітря, що виходить назовні віддавав своє тепло потоху свіжого 

холодного повітря, що надходить до будівлі ззовні. 

З цією метою системи приточно-витяжної вентиляції оснащують довгими 

трубопроводами, що знаходяться всередині будівельних конструкцій. Ці 

трубопроводи розташовують таким чином, щоб ті із них, що містять холодне 

повітря мали максимальну площу контакту із нагрітими трубопроводами, чи 

самим повітрям, що іде назовні. 

Таким чином досягаються одразу дві цілі. З одного боку зменшуються 

енергетичні витрати на нагрівання свіжого повітря, з іншого – зменшується 

кількість енергії, що втрачається разом із повітрям. 

Однак ефективність такої схеми прямо пропорційна до довжини 

трубопроводу, вздовж якого відбувається теплообмін. Одним із найпростіших 

рішень у цій галузі є розташування ділянки теплообміну вздовж усієї довжини 

стін приміщення. Однак таке рішення потребує великого об’єму будівельних робіт. 

Тому більш ефективним може бути застосування складних за геометрією 

теплообмінників, у яких трубопровід із холодним повітрям ззовні проходить 

крізь великий замкнений об’єм, наповнений теплим повітрям. Достатньо 

простим рішенням у цьому плані є розміщення прямолінійної приточної гілки 

всередині витяжної гілки, що має більший діаметр. 
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Створюючи будівлю чи споруду, проектом завжди передбачають певний 

теоретичний рівень надійності її конструкцій та вузлів. Залежно від якості і 

характеристик окремих конструктивних елементів та їх монтажу початкова 

надійність трохи менша, ніж теоретична. З першого дня існування будівлі чи 

споруди в їх вузлах та конструкціях відбуваються зміни, які призводять до 

погіршення закладених у проекті характеристик і показників. Залежно від 

значущості та інтенсивності ці зміни бувають різні: одні спричиняють 

погіршення комфорту приміщень, інші – руйнування всієї споруди чи аварії; 

одні можна швидко усунути, інші взагалі неусувні; одні в часі перебігають 

повільно й безперервно, інші – випадково й безсистемно. Проте всі ці зміни 

через певний час порушують загальну роботоздатність системи. Таким чином, 

узагальнюючи вищенаведене, можна зробити наступний висновок: протягом 

усього терміну нормального функціонування будівлі чи споруди (їх життєвого 

циклу) є ймовірність (можливість) виходу з ладу або ж усієї будівлі, або ж її 

окремих конструктивних елементів. Чим така ймовірність менша (виражена 

відповідним показником), тим надійніша сама споруда.  

На сьогоднішній день методологія проектування будівельних конструкцій 

окреслює наступні два якісно відмінні методи визначення безпечної області 

існування будівельних конструкцій:  

1) метод граничних станів (метод часткових коефіцієнтів надійності);  

2) ймовірнісний метод (метод теорії надійності).  

Концепція методу граничних станів покладена в основу чинних 

українських, європейських та американських  норм проектування будівельних 

конструкцій. Відповідно до методу граничних станів область безпечних станів 

конструктивного елемента можна описати за допомогою граничної нерівності, 

яка з однієї сторони складається з детермінованих (визначених, точних, чітких) 

величин узагальненої несучої здатності конструктивного елемента, а з іншої – 

узагальненого розрахункового зусилля.  

Гарантія неруйнування (ймовірність безвідмовної роботи – відповідно до 

методу теорії надійності) тут забезпечується частковими коефіцієнтами 

надійності (по навантаженню, по матеріалу, по відповідальності споруд і т.д.), 

які, в свою чергу, встановлюються із врахуванням стохастичної (випадкової) 

мінливості параметрів навантажень, міцності і умов роботи конструкцій. 

Часткові коефіцієнти надійності визначаються статистичним методом (згідно з 

відомими законами розподілу випадкових величин параметрів міцності і 

навантажень), проте, в умови граничних нерівностей, ці коефіцієнти вводяться 

як детерміновані величини. У реальних умовах проектування будь-яких 

будівельних конструкцій (в даному випадку – залізобетонних) практично 

завжди відбувається за невизначених умов: геометричні розміри елементів, 
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характеристики матеріалів, навантаження і впливи є стохастичними 

(випадковими) змінними чи функціями.  

З точки зору методики прийняття технічних рішень умова неруйнування 

методу граничних станів відповідає мінімаксному критерію (ММ), тобто 

позиції крайньої обережності. У даному випадку це означає те, що людина 

(проектант), яка прийматиме технічне рішення, не може отримати гірший 

результат, ніж той на який вона орієнтується (обраний варіант тут повністю 

виключає ризик). Однак, тут необхідно додати, що у методі граничних станів 

існує ризик при призначенні величин тих чи інших часткових коефіцієнтів 

надійності і характеристичних (нормативних) значень параметрів міцності і 

діючих навантажень, тобто на рівні визначення мінімального значення 

узагальненої несучої здатності і максимального значення узагальненого 

навантаження.  

Під час проектування, виготовлення окремих елементів і будівництва 

загалом створюється певний рівень надійності конструкції чи будівельного 

об’єкту в цілому; потім, в період експлуатації, цей рівень реалізується, так як 

проявляється здатність об’єкту виконувати свої функції протягом заданого 

терміну служби, яка і називається «надійністю». Ситуація, за якої об’єкт не 

буде спроможний виконувати свої функції, називається «відмовою», а мірою 

надійності тут виступає ймовірність безвідмовної роботи протягом заданого 

терміну служби. Рівні надійності, які досягаються, отримуються за рахунок 

різноманітних витрат на створення конструкції і призводять до різного числа 

відмов протягом періоду служби і, як наслідок, до різної кількості втрат. Тому 

для більш економічного будівництва необхідно знизити надійність, а для 

зниження витрат на ремонт і обслуговування, в свою чергу, необхідно цю 

надійність підвищити. Логічним вирішенням цієї проблеми буде певний 

доцільний рівень надійності, наближений по можливості до оптимального рівня 

(як практично майже неможливо встановити). Метою проектування тут є 

створення будівельної конструкції з необхідним доцільним рівнем надійності, 

тобто з заданим (визначеним) ризиком відмови.  

Найбільш поширене на сьогоднішній день визначення надійності, згідно зі 

стандартом ISO 2394, наступне: «Надійність – здатність споруди чи її елемента 

виконувати задані функції протягом всього проектного строку експлуатації». У 

ДБН В.1.2–14–2009 цей термін не значно відрізняється: «Надійність 

будівельного об’єкта – це властивість об’єкта виконувати задані функції 

протягом заданого проміжку часу». У свою чергу, в Єврокоді EN 1990:2002 

додається наступне: «Надійність зазвичай представляється в ймовірнісних 

показниках».  

Як зазначалось вище, визначений рівень надійності при проектуванні 

відповідно до методу граничних станів (напівімовірнісний метод розрахунку – 

згідно з ДБН В.2.6–98:2009) забезпечується завдяки виконанню умови, що 

мінімальна розрахункова величина несучої здатності перевищує зусилля від 

максимальних розрахункових величин навантажень, а випадковий характер 

вищезгаданих невизначених умов враховується за допомогою системи 

коефіцієнтів надійності.  
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Проте, метод граничних станів не дозволяє оцінювати надійність 

конструкцій за допомогою кількісних показників і, відповідно, проектувати 

конструкції із заданим рівнем надійності. Більше того, можливі випадки, коли 

надійність елементів відповідальних будівель та споруд класу наслідків СС3, 

згідно з ДБН В.1.2–14–2009, виявляється нижчою за надійність конструкцій 

будівель та споруд класу наслідків СС1. Підсумовуючи вищенаведений 

матеріал, відзначимо, що сучасні норми проектування, які регламентують 

вимоги до розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд, 

формально не розглядають можливість виникнення аварій внаслідок 

стохастичних властивостей параметрів міцності і навантажень (умови 

неруйнування методу граничних станів не містять в явному вигляді ймовірності 

безвідмовної роботи). Виходячи з цього, можна зробити висновок, що 

розрахунок залізобетонних конструкцій як систем, що містять випадкові 

параметри, слід вести в ймовірнісній постановці на основі методів теорій 

ймовірностей та випадкових функцій, а гарантія ненастання граничного стану 

певного елемента будівлі чи споруди може бути забезпечена з визначеною 

ймовірністю – ймовірністю безвідмовної роботи.  

Таким чином, ймовірнісний підхід до розрахунку будівельних 

конструкцій дозволяє проектувати їх із заданим (фактичним) рівнем надійності 

(так зване «надійнісне проектування») і, як наслідок, отримувати ефективні 

проектні рішення. Крім того, ймовірнісний підхід є більш раціональний 

(порівняно з розглянутим вище напівімовірнісним) – він дозволяє повніше й 

точніше враховувати фактор економічності при проектуванні (особливо це 

стосується підсилених залізобетонних конструкцій – див. п. 1.5), що є 

надзвичайно важливою його перевагою.  
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Однією з досить нових тенденцій в будівництві вважаються купольні 

будинки, які мають багатовікову історію (Древній Рим, Сирія, Іран, 

Месопотамія) [1, 2]. 

Для спорудження купольних конструкцій використовувалися природні 

матеріали – камінь і дерево. З появою нових будівельних матеріалів 

(залізобетону [3], різних пластмас [4], а також професійного застосування 

відомих матеріалів (дерево, камінь [5]) купольні будинки стають все більш 

популярними. Купольні конструкції використовують в різній якості: житлові 

будинки, офіси, цирки, спортивні споруди, кафе, зимові сади, галереї, 

обсерваторії, виробничі цехи. 
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Купольним називається будинок, який має круглу поснову, а дах 

виконується у вигляді сфери, або конуса, або циліндра. Купол - це досить 

енергоефективна будівельна система, що пояснюється унікальними 

геометричним властивостями купола. При цьому енергоефективність зростає зі 

збільшенням прольоту. 

Купольний будинок вважається актуальним в тому випадку, якщо 

необхідний великий обсяг приміщення при мінімальній кількості будматеріалів, 

які істотно знижують вагу конструкції. В якості основи для будівництва можуть 

бути використані наступні види куполів: геодезичний, стратодезичний, 

монолітний бетонний . Геодезичний купол - це каркас з трикутників різної 

форми. 

Геодезичний купол виготовляється найчастіше з пінополіуретану, 

залізобетону, дерева, склофібробетону. Геодезичний купол дуже легкий, тому 

для зведення вдома непотрібен потужний і дорогий фундамент. Геодезичний 

купол може мати будь-яку кількість вікон, можна склити весь купол, майже не 

знижуючи його за міцністю. 

Технологія, заснована на використанні геодезичної сфери, є першою в 

ряду методів будівництва купольних будинків. Подібні будови зводяться з 

трикутних дерев'яних блоків, з яких і утворюється купол. Блоки з'єднуються 

міжсобою, утворюючи каркас, товщина якого може досягати 40 см. Для 

оздоблення фасаду такого будинку використовуються водостійкі матеріали. 

Зсередини кімнати обшиваються дошками і утеплюються мінеральною ватою, 

що має середню щільність. Головна перевага цієї технології полягає в 

застосуванні екоматеріалов. 

Пневмокаркасних технологія - складна і незвичайна, але з її допомогою 

скорочується час зведення будинку. Цей метод був розроблений після того, як 

почалося стрімке розвиток виробництва полімерних матеріалів. Для виконання 

будівельних робіт буде потрібно спецтехніка, в тому числі установка, за 

допомогою якої розпорошується бетонна суміш, і обладнання, призначене для 

монтажу пневмокаркаса. Купольний будинок на пневмокаркасе встановлюється 

або на монолітну плиту, або на стрічковий фундамент. 

Технологія, заснована на використанні полістирольної опалубки і блоків, 

дозволяє зводити будівлі протягом двох тижнів, якщо не брати до уваги 

спорудження фундаменту і внутрішню обробку. Ця технологія приваблює тим, 

що всі елементи будинку виробляють на промислових підприємствах. 

Будматеріали привозять на будмайданчик, де і збирають. Вихідним матеріалом 

в даному випадку є пінополістирол. Такі будинки енергоефективні, так як їх 

конструкція заснована на використанні великої кількості теплоізоляційних 

матеріалів.  
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З усіх видів конструкцій металеві найбільш чутливі до великих 

навантажень і втрат загальної та місцевої стійкості. При монтажі конструкцій 

порушення послідовності монтажу може привести до деформацій і втрати 

стійкості окремих елементів і навіть конструкції в цілому. 

Особливо багато дефектів виникає при монтажі сталевих ферм. В процесі 

виготовлення іноді відбувається заміна проектного перетину на менший, 

зменшення довжин і катетів зварних швів, пропуск сполучних прокладок. 

Можуть виникнути зазори між елементами, а також розцентровки вузлів ферм. 

При розцентровці вузлів виникають додаткові зусилля в елементах і згинальні 

моменти в вузлах. Виникнення великих зазорів і пропуски сполучних 

прокладок призводять до втрати стійкості елементів. 

Втрата стійкості стиснутих елементів конструкції і їх місцеві прогини 

можуть виникнути в результаті пошкоджень при монтажі в наслідок 

неправильної стропування. 

У процесі експлуатації повинні дотримуватися умови для безаварійної 

служби конструкції в цілому і окремих її частин. 

Основними ушкодженнями, що виникають в процесі експлуатації, 

вважаються: - корозія конструкцій;- механічні пошкодження;- підвищена 

деформація; - перевантаження конструкцій. 

Ці ушкодження можуть виникати як окремо, так і в сукупності один з 

одним. Окремі дефекти і пошкодження не завжди спричиняють руйнування 

конструкції, тоді як сукупність декількох їх видів веде до обвалення 

конструкції або будівлі в цілому. 

Крім загальних причин дефектів і пошкоджень (помилки при інженерно-

геологічні дослідження, помилки при проектуванні, порушення, що викликають 
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пошкодження та дефекти під час будівельно-монтажних робіт і т.д.), що 

відносяться до всіх видів конструкцій, для металевих конструкцій причинами також є: 

- вибір марки стали; втома і корозія металу; механічні дії; аварії природного і 

техногенного характеру;  вплив високих температур. 

Характерними пошкодженнями і дефектами для сталевих конструкцій є: 

- відхилення осей від вертикалі, зміщення нижчестоящих опорних елементів; 

- зміщення опорних вузлів по вертикалі або в осях, прогини; 

- порушення співвісності в вузлах, відхилення відстані по верхніх поясах ферм та ін. 

Такі дефекти і пошкодження ведуть до зниження несучої здатності і 

просторової жорсткості. 
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Одним із найголовніших завдань сучасного будівництва є не тільки 

забезпечення проектної міцності будівельних конструкцій, але і забезпечення їх 

функціонування протягом кількох десятиліть. Відносно залізобетонних 

конструкцій це можливо тільки у тому випадку, коли забезпечується стабільна 

стійкість цементного каменю до усіх видів корозії. 

На сьогоднішній день розрізняють кілька основних видів корозії 

цементного каменю: фізична корозія, зумовлена потоками води, хімічна 

корозія, спричинена лугами та кислотами, корозія вилужування, магнезіальна 

корозія, вуглекислотна корозія, сульфатна корозія та інші, які умовно можна 

віднести до одного із трьох основних типів 

Для боротьби із кожним з  цих видів корозії запропоновано систему 

заходів, що включають у себе модифікацію цементного каменю, зміну складу 

цементу чи ізоляцію його масиву від зовнішнього середовища. Ці методи не 

завжди можна застосувати одночасно. Однак, оскільки усі види корозії 

цементного каменю відбуваються на його поверхні, істотно знизити будь який 

корозійний вплив можна за рахунок ущільнення структури цемент 

Додавання дрібнодисперсних мінеральних наповнювачів дозволяють 

підвищити експлуатаційні характеристики бетону. Всі мінеральні добавки 

підвищують щільність бетону, таким чином зменшується проникнення 

«агресорів» всередину бетону. Такий вид захисту від корозії захищає не тільки   

бетон, але й частково арматуру, яка знаходиться всередині. 

Для отримання кращої морозостійкості також використовують хімічні 

речовини, які під час використання, закривають вільні пори бетону, додаючи 

при цьому щільності. Всі мінеральні наповнювачі, в своїй мірі, поділені на 

певні групи дії: різні пластифікатори, добавки, що дозволяють зменшити 

водопроникність бетону, сповільнювачі схоплення бетону та інші. Зазвичай, під 
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час будівництва використовують універсальні наповнювачі, які водночас 

змінюють декілька його якісних характеристик. 

Одним з варіантів для підсилення характеристик бетону є додавання до 

його складу мікрокремнезему, який в свою чергу поліпшує його якісні 

характеристики, такі як: морозостійкість, стійкість при зношуванні, хімічної 

стійкості та інші. Також мікрокремнезем дозволяє краще з’єднувати між собою 

складові бетону, через це він має більшу щільність. Його антикорозійний ефект 

дозволяє знизити водопроникність на 50%, та збільшити сульфатостійкість на 100%.  

Під час взаємодії бетону та мікрокременезему виділяється велика 

кількість водню та рівномірно утворюються замкнуті пори в бетоні. При цьому 

швидкість застигання бетону зменшується. 

Ще один мінеральний наповнювач, який може допомогти від корозії – 

молотий вапняк. Він має вигляд порошку (схоже на борошно), який отримують 

під час просушення та помолу вапняку. Заміна частини цементу вапняком 

дозволяє не тільки зменшити собівартість бетону, але й змінити в кращу 

сторону характеристики отриманої суміші. Так, молотий вапняк може додати 

бетону морозостійкості, збільшити його міцність та хімічну стійкість, 

зменшити зношування та водопоглинання, що й додасть в нашому випадку 

корозійну стійкість. 

Отже, для того, аби збільшити корозійну стійкість важкого бетону слід 

вибрати необхідні менеральні добавки, які водночас будуть покращувати 

декілька якісних характеристик бетонної суміші та самого бетону. 
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На сучасному етапі серед загальних вимог до будівель та споруд з 

керамічної цегли на першому місці є їх довговічність, яка крім наявності 

вихідних характеристик якості повинна задовольняти вимогам безпеки й 

експлуатаційної придатності з належним ступенем надійності протягом 

заданого терміну служби при різних видах впливу, таких як навантаження, 

кліматичні й технологічні фактори, поперемінне заморожування і відтавання, 

агресивний вплив та ін.  

На даний час близько 25 % із загального обсягу зведених конструкцій 

фасадів багатоповерхових і малоповерхових житлових будинків в Україні 

мають багатошарові зовнішні стіни з цегляної кладки. Незважаючи на те, що за 

останні роки проведено велику кількість досліджень подібних конструкцій, 

відсутня належним чином оформлена науково-правова платформа їхньої 

придатності. Загалом це зумовлено появою інноваційних будівельних 

матеріалів, конструктивних рішень будівель і прогресивних технологій ведення 

будівельних робіт. Проте обсяги будівництва житлових мало- і 

багатоповерхових будинків із подібною конструкцією стін з цегляним 

облицюванням невпинно збільшуються в усіх регіонах України. Вибір типів 

зовнішніх і внутрішніх стін кам’яних будівель здійснюють з урахуванням 

кліматичних умов місця будівництва, наявності місцевих кам’яних матеріалів 

(керамічної цегли, пустотілих керамічних і бетонних каменів, природних 

каменів, цегляних панелей і блоків, теплоізоляційних матеріалів), а також 

температурно-вологісного режиму приміщень. Найпрогресивнішим є спосіб 

теплозахисту будівель фасадними елементами з повітряними прошарками, що 

дозволяє надійно захистити зовнішню стіну від впливу вологого атмосферного 

повітря, а також від вологи, яка утворюється в конструкції стіни з боку 

внутрішнього шару під час експлуатації будівлі. Стіни поділяють за 

структурою на такі: з суцільної кладки (один вид кам’яного матеріалу); 

багатошарові, які виконують з двох або більше шарів, з одного або різних 

матеріалів і з полегшеною кладкою, в якій частину основного несучого 

матеріалу замінюють повітряним прошарком, теплоізоляційними плитами, 

камінням, мінеральними засипками тощо. Для досягнення максимального 

ефекту тепло- та звукоізоляції зовнішньої стіни, її споруджують у два або три 

шари: перший – несучий шар (несуча стіна з рядової цегли, керамічних блоків, 

ніздрюватих бетонів тощо); другий шар – теплоізоляційний (утеплювачі з 

мінеральної вати, пінополістиролу), а третій – фасадний шар (зовнішня 

(фасадна) кладка із клінкерної або лицьової цегли). Собівартість багатошарової 

конструкції стіни при зведенні будівель є нижчою, ніж для будівель, 

теплофізичні характеристики яких досягались збільшенням товщини стіни 

шляхом викладення з суцільної або порожнистої цегли.  
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При цьому вартість погонного метра конструкції такої стіни виявляється 

нижчою на 40–50 %, ніж у разі простого нарощування товщини стіни. Крім 

цього, за рахунок товщини стіни можна зекономити внутрішній простір у 

приміщенні та знизити витрати на його опалювання або охолодження. Варто 

зазначити, що вартість тришарової стіни можна знизити за рахунок матеріалів 

для зведення будівель і споруд.  

Будь яка будівля набуває оригінального архітектурного вигляду із 

цегляною структурою. Цегляні конструкції – це кладка, яку викладають з 

будівельного розчину у шви між цеглою. Згідно з ДБН В.2.6-162:2010 кладка – 

це сукупність елементів кам’яної кладки, розташованих у заданому порядку і 

з’єднаних цементним розчином. Елементи кам’яної кладки мають певну форму 

і призначені для використання в кам’яних конструкціях. Відповідно до ДСТУ Б 

В.2.6–207:2015, кам’яна кладка містить елементи, розташовані у заданому 

порядку і з’єднані розчиновою сумішшю. Для влаштування і розшивки швів 

кладки використовують будівельний розчин (суміш одного або декількох 

неорганічних в’яжучих речовин, наповнювачів і води, а також, у деяких 

випадках, – добавок і домішок). Елементи кам’яної кладки повинні відповідати 

типу кам’яної кладки, її розташуванню та вимогам щодо довговічності.  

Для облицювання зовнішніх огороджувальних конструкцій, зведення 

архітектурних споруд, а також при ремонті або реконструкції житлово-

громадських і промислових будинків широко використовується керамічна 

клінкерна та лицьова цегла. Сьогодні надзвичайно актуальним є розвиток 

енергоефективного будівництва; при цьому високі експлуатаційні властивості 

зовнішніх стін забезпечує конструкція багатошарової стіни з використанням 

керамічної клінкерної цегли як декоративного захисного шару. В той же час, 

керамічна клінкерна цегла вимагає високоякісної сировини та підвищеної 

температури випалу, що призводить до суттєвого збільшення її вартості. Тому 

для спорудження фасадного шару тришарової стіни допускається використання 

керамічної лицьової цегли. Разом із тим, підвищені показники пористості 

лицьової цегли сприяють проникненню води у капілярно-пористу структуру 

матеріалу, що призводить до зниження експлуатаційних властивостей кладки. З 

іншого боку, для виготовлення лицьової керамічної цегли можуть 

використовувати неякісну сировину – місцеві низькосортні глини, які містять 

водорозчинні сульфати та хлориди лужних і лужноземельних металів, що 

призводить до утворення висолів на поверхні стін. А. П. Приходько, 

Н. В. Шпирько, Н. С. Сторчай зазначають, що підвищити міцнісні 

характеристики керамічної цегли на низькосортній сировині можна шляхом 

використання місцевої силікатовмісної сировини, яка є в достатній кількості в 

промислових відходах і супровідних продуктах промисловості будівельних 

матеріалів.  
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На всіх гірничо-збагачувальних комбінатах розробка родовищ 

проводиться відкритим способом, при якому з надр витягуються величезна 

кількість розкривних порід, окислені і некондиційні руди, а також порожні 

породи, які складуються у відвалах. Кількість розкривних порід, накопичених у 

відвалах, обчислюються мільярдами кубічних метрів, тому використання їх в 

якості будівельних матеріалів є одним з важливих резервів комплексного 

використання сировини основою якої є так звані хвости збагачення 

Хвости, нагромаджуючи в процесі багаторічної експлуатації комбінатів, 

займають величезні площі родючих земель, засмічують навколишні землі, чим 

завдається величезної шкоди сільському господарству. 

При збагаченні залізних руд після сухої магнітної сепарації отримують 

відходи збагачення крупністю 0-10, 0-16, 0-20, 0-25, 0-40, 0-50 (70) мм. За 

мінералогічному складу відходи збагачення руд представлені залозистими 

карбонатами і силікатами. 

Основними продуктами, які отримуються з відходів збагачення, є щебінь 

і пісок різної крупності. Щебінь - матеріал крупністю більше 5 мм, 

одержуваний поділом на фракції відходів збагачення сухої магнітної сепарації 

та відсадки. Пісок - матеріал крупністю 0,14-3 (5) мм, одержуваний поділом на 

фракції відходів мокрою сепарації, флотації, і клас мінус 5 мм, що виділяється 

сухий магнітною сепарацією. Тонкозернистий пісок - матеріал крупністю 

менше 0,14 мм. 

Щебінь, отриманих з відходів збагачення, використовується для: 

виробництва важких бетонів, будівництва автомобільних доріг, влаштування 

баластного шару внутрішньозаводських залізничних колій, створення штучних 

підстав під фундаменти будівель, зворотних засипок, виробництва холодного 

асфальту. 

При визначенні найбільш раціональних областей застосування пісків на 

основі хвостів збагачення руд необхідно виходити з фактичної їх крупності. 

Піски розміром плюс 0,14 використовуються в будівництві: як дрібний 

заповнювач для приготування важкого бетону і розчину, в асфальтобетонних 

сумішах (як заповнювач), для виробництва силікатної та шлакового цегли, а 

також в якості охляли добавки для виготовлення глиняної цегли, як баластного 

матеріалу, при виробництві деталей і конструкцій широкої номенклатури для 

житлово-цивільних промислових будівель і споруд. 

За технологічними та фізико-механічними показниками пористі бетони на 

тонкозернистих пісках з відходів збагачення відповідають нормативним 

вимогам, що пред'являються до пористих конструктивним і конструктивно-

теплоізоляційним бетонів. 
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Щебінь з граніту і відходів збагачення має близькі фізико-механічні 

властивості. Щебінь з відходів збагачення характеризується високою міцністю 

на стиск - до 130 МПа, морозостійкість (50-100 циклів заморожування і 

відтавання), міцністю на стирання 18-20%, тобто відноситься до першої 

категорії. 

Згідно з дослідженнями бетон на заповнювачах з відходів збагачення має 

переваги по ряду властивостей в порівнянні з бетоном на гранітному щебені. Ці 

переваги виявляються в кращому зчепленні бетону зі сталевою арматурою і в 

підвищеному опорі вигину залізобетонних елементів. Бетон на заповнювачах з 

хвостів збагачення після 50-200 циклів заморожування і відтавання не мав 

будь-яких деформацій, втрат в масі або міцності. Щільність бетону на основі 

відходів збагачення залізних руд на 1,2 -2,5% вище, ніж щільність бетону на 

граніті. Бетон на такому щебені охороняє сталеву арматуру від корозії. Обробка 

бетону на щебені з хвостів збагачення в пропарювальної камері при 

температурі 85-90 ° С і в автоклаві 170 ° С дає більш високі показники міцності.  

Відходи збагачення залізних руд є величезний техногенний сировинної 

запас для виробництва штучних дрібних заповнювачів, а також 

мікронаповнювача. Результати досліджень показують, що пропоновані 

матеріали мають фізико-технічними характеристиками для виробництва 

дрібнозернистого бетону, що не відрізняються від сировинних матеріалів 

природного походження, а в деяких випадках і перевершують їх. При цьому 1 

м3 готового виробу з техногенних наповнювачів буде на 20% дешевше виробів 

на природній сировині, так як в цьому випадку виключаються витрати на 

видобуток сировинних матеріалів.  
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Некрасов С. С. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Фірсов П. М. 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Одним з важливих питань при проектуванні монолітних залізобетонних 

конструкцій є розрахунок і конструювання стиків колон з плоскими 

перекриттями. З конструктивної точки зору ці вузлові сполучення є “слабким 

місцем” в каркасі будівлі із-за невеликої товщини плити перекриття і 

насиченості її поздовжньою і поперечною арматурою. 

Об'єктом дослідження виступає стик колони і плоскої плити перекриття. 

Методом дослідження моделі для вирішення поставлених завдань є чисельний 

експеримент. Дослідження виконані на умовному каркасі будівлі. Розглянута 

вдосконалена модель деформації плити. Перед початком дослідження, 

попередньо був проведений огляд наявних інженерних інструментів розрахунку 

таких конструкцій. Також були проаналізовані методи розрахунку вузлів 

конструкцій, які проектуються на сучасному етапі будівництва, а також 

розглянуті існуючі нормативні підходи до питань розрахунку і конструювання 

вузла примикання колони до плити перекриття. 

Для вирішення поставленого завдання сформована розрахункова 

оболонково-стрижнева модель триповерхової будівлі. Системою будівлі є 

каркас, що несе навантаження, з плоскими плитами перекриття. Досліджуваний 

вузол уточнюється за допомогою об'ємних кінцевих елементів з урахуванням 

реального розташування стрижневої і жорсткої арматури. Базовими габаритами 

моделі є крок і прольот просторової рами. Як розрахунковий випадок прийнята 

сітка колон 5×7 м. Побудова розрахункової схеми здійснювалася за допомогою 

алгоритмів програмного комплексу SCAD Office. Розрахункова модель була 

сформована в AutoCAD 2015 [1], потім експортована в SCAD. В якості частини 

розрахункової моделі, було виділено перекриття над другим поверхом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розрахункова модель будівлі 
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Подальша фрагментація розрахункової моделі проводилася виходячи з 

таких міркувань: в запроектованій будівлі по обох напрямах плити перекриття 

знаходилося по 6 колон (5 прольотів). Як відомо з будівельної механіки, існує 

поняття п'ятипрольотної схеми, при якій у разі рівномірного навантаження 

нерозрізної балки з числом прольотів більше 5, внутрішні прольоти, віддалені 

від країв балки більш ніж на 2 прольоти, мають однакові епюри внутрішніх 

зусиль – згинального моменту М і поперечної сили Q [2]. Застосування цих 

правил до даного дослідження можна пояснити тим, що при використанні в 

якості розрахункового алгоритму методу замінюючих рам, ригелі рам 

практично утворюють багатопрольотну балку. 

Тому подальша фрагментація здійснювалася шляхом виділення 

середнього прольоту в обох напрямах. У відповідність з симетрією типових 

прольотів далі розглядаються тільки їх половини. Усі дослідження проводилися 

для виділеного кінцевого фрагмента. 

Процес формування розрахункової схеми з моделі споруди здійснюється 

за допомогою програмного препроцесора “ФОРУМ”. У результаті, була 

розроблена модель будівлі, де конструктивні елементи (колони, перекриття) 

представлені у вигляді контурних елементів, яка перетворюється в 

розрахункову схему, де кожен конструктивний елемент будівлі розбивається на 

кінцеві елементи. 

Формування розрахункової схеми робиться у декілька етапів. На 

початковому етапі колони і перекриття каркаса моделюються стрижневими і 

оболонковими кінцевими елементами. Для отриманої моделі задаються 

граничні умови, прикладаються навантаження і робиться розрахунок [3]. За 

результатами розрахунку робиться армування перекриття над другим поверхом 

і колони в досліджуваному вузлі. Потім вузол сполучення колони і перекриття 

в моделі уточнюється за допомогою об'ємних кінцевих елементів з урахуванням 

реального розташування стрижневої і жорсткої арматури (рис. 2). 

 
Рис.2. Уточнення вузла за допомогою об'ємних кінцевих елементів 
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За попередніми розрахунками оболонково-стрижневої моделі отримано 

армування колони і плити перекриття. З урахуванням конструктивних вимог 

прийнято наступне армування: 

- арматурний каркас колони складається з чотирьох поздовжніх стрижнів 

Ø16 класу А400С і поперечних стрижнів Ø8 класу В500 з кроком 200 мм; 

- плита перекриття заармована стрижнями Ø12 класу А400С в двох 

напрямах з кроком 200 мм у верхній і нижній зонах плити; 

- додаткове армування надопорної зони плити виконано стрижнями Ø12 

класу А400С в двох напрямах з кроком 200 мм у верхній зоні плити. 

Подальші дослідження проведені для уточненої моделі будівлі. Уточнена 

модель вузла сполучення колони і плити перекриття представлена на рис. 3. 

Для наочності на рисунку показаний тільки центральний фрагмент уточненої 

моделі вузла. 

 
Рис. 3. Фрагмент уточненої моделі вузла сполучення колони і плити перекриття 

 

 

Література 

1. Назаренко С. Н. Автоматизация создания объемных моделей для 

прочностных расчетов в SCAD средствами AutoCAD и AutoLISP // Науч.-практ. 

журн. «САПР и графика». М., 2015. Вып. 6. С. 90–93. 

2. Смирнов В. А., Городецкий А. С. Строительная механика: учебник для вузов. 

М. : Юрайт, 2018. 423 с. 

3. Городецкий А. С., Барабаш М. С. Учет нелинейности работы железобетона в  

ПК ЛИРА-САПР. Метод “Инженерная нелинейность” // International Journal for 

Computational Civil and Structural Engineering. М., 2016. Т. 12 (2). С. 92–98. 
 

 

  



179 

СЕКЦІЯ 4 

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ 

ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

ВЕРБАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ-НАРКОМАНА В 

СУЧАСНІЙ ПРОЗІ 

Усенко В. І., Гончаренко Т. Є. 

Науковий керівник: Сотова С. М. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Серед сучасних вітчизняних та зарубіжних творів є такі, що висвітлюють 

дуже серйозну та актуальну нині тему, як наркотична залежність. Це 

захворювання – глобальне лихо та суспільна загроза на думку фахівців, які 

досліджують питання та намагаються знайти шляхи боротьби з наркотичною 

залежністю в різних галузях науки – соціології, психології, юриспруденції, 

медицині та інших.  

Образ наркомана та наркозалежність стають об’єктом пильної уваги та 

художнього осмислення зі сторони сучасних письменників. Під художнім 

образом наркомана ми розуміємо образ людської особистості, яка, маючи 

фізичну та психічну залежність від  певної наркотичної речовини, в результаті 

набуває комплекс специфічних думок і здійснює комплекс характерних 

вчинків, які неминуче призводять до негативних наслідків як для самої себе, так 

і для своєї родини та навколишнього оточення. 

Мета роботи – визначити художні засоби створення образу-наркомана в 

сучасній вітчизняній та зарубіжній прозі. 

Художні засоби створення образу – це осмислення на основі стандартної 

літературознавчої схеми: дій та вчинків героя, особливостей його мови, 

виявлення авторського ставлення до героя, портрет – зовнішній та 

психологічний, засоби психологічного аналізу (сни, листи, щоденники), 

зображення соціального середовища, суспільства, оточення, в яких живе 

персонаж, зображення природи в його житті тощо. Персонаж твору – це 

художнє зображення людини. Необхідно відзначити, що герої творів завжди 

відрізняються від людей з реального світу. У книгах персонажі завжди дещо  

гротескні, яскравіші, ніж вони були б насправді.  

У романі Бена Елтона «Светская дурь» (2016) головний героєм є 

парламентарій Пітер Педжет.   Він зображений  в ролі борця за повну 

легалізацію наркотиків. Пан Педжет має намір легалізувати рекреаційне 

(періодичне, епізодичне, не пов’язане з медичними потребами) вживання будь-

яких наркотиків на законодавчому рівні шляхом впровадження відповідного 

закону в парламенті: «Не просто декриминализировать гашиш, не просто 

смягчить ответственность за экстази. Легализовать всё. Кокаин. Героин. 

Даже крэк. Всё» [3, с. 20]. Свій політичний намір Пітер Педжет пояснює тим, 

що від легальної реалізації наркотичних речовин держава матиме значні 
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прибутки, тому що наркотики будуть продавати, наприклад, в аптеках: «Ввести 

лицензию, сделать его доступным только через врача, обложить налогами и 

направить всю прибыль на реабилитацию» [3, с. 57]. Цікаво, що сам герой не є 

наркозалежною особою, проте одного разу все ж таки наважується вжити 

наркотичну речовину в компанії своєї секретарки: «На столе Саманты лежала 

маленькая открытая коробочка из-под лекарств. Внутри остались две 

таблетки экстази, в центре каждой был выбит силуэт голубя. Эта штука 

просто потрясающая. Она превосходна, нет слов. Почему я так долго ждал? 

[3, с. 189]  – розмірковує Пітер. 

 Інші персонажі твору належать до людей різних фінансових статків та 

прошарків суспільства. Представникам так званого «світу обраних», рок-зірці 

Томі Хенсену, донці лорда Емілі та «золотій молоді» протиставлена 17-річна 

дівчина Дженні, наркоманка, яка змушена «продавати своє тіло», щоб дістати 

грошей на «дозу» наркотику: «У нее ничего нет, несколько фунтов – и всё, ни 

карточек, ни документов. молодая девушка, совершенно одинокая, живет за 

границами цивилизованного общества, которое с радостью забыло о ней. 

Абсолютно очевидно, что эта уязвимая девушка нуждается в защите закона, 

а не в преследовании, и всё же общество считает ее образ жизни 

преступным» [3, с. 75].  

Головний герой роману «Помилка» (2014) Світлани Талан, студент 

Микита, якого можно віднести до представника так званого «середнього 

прошарку суспільства». В житті хлопця було нещасливе кохання, його кинула 

дівчина, що й стало, як нам вбачається,  поштовхом до того, що молода людина 

стає на шлях наркомана: «Микита спробував анашу на першому курсі. Тоді 

було страшно, але цікавість узяла гору. Микита запам’ятав, як на зміну страху з 

першим сильним затягуванням прийшло легке поколювання по тілу, приємно 

запаморочилася голова й незабаром усі проблеми відійшли на другий план, 

змінивши барви світу на більш яскраві, соковиті, веселі» [2, с. 45].  Хлопець й 

не помічає, що став залежним від наркотиків: «Постійно думав про наркотики. 

Хай що він робив, бажання вколотися не полишало його ні на мить. У мозок 

немов хтось вбив цвях, який нагадував про себе щосекунди не болем, а 

бажанням прийняти дозу». В результаті зловживання наркотиками, в Микити 

почалися проблеми із навчанням, він стає нервовим та роздратованим, має 

проблеми зі сном, йому не вистачає коштів, тому що батьківські гроші хлопець 

витрачає на придбання наркотиків: «Світ здавався порожнім і сірим, ніщо не 

радувало, навпаки, дратувало. Він не міг спокійно дивитися на викладачів, його 

дратували дурні жарти однокурсників, їжа в їдальні була несмачною, прісною й 

смерділа» [2, с. 246]. 

У центрі уваги психологічного детективу Жана-Кристофа Гранже 

«Лонтано» (2015) зрілий, фінансово-забезпечений, солідний чоловік, до того ж 

батько двох дітей: «Он, Лоик Морван, финансовый вундеркинд, директор самых 

известных в Париже хедж-фондов, любой костюм которого стоил не меньше 

пяти тысяч евро, а машина – «Астон-мартин V12 Vanquish» – больше 

трехсот тысяч, чувствовал себя уютно только в таких клоаках, где 

гнездилось всякое отребье и куда забегали вколоть дозу» [1] – також є 
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наркозалежною людиною. У героя існує багато фобій (страхів), подолати які 

йому допомагають відвідування консультацій лікаря-психіатра. Не дивно, що 

головним його страхом було відчуття, що колись настане такий день, і він 

залишиться без наркотику: «По мнению его психиатра, прогресс налицо: 

теперь он обходился одним-единственным страхом, пусть совершенно 

необоснованным (кокаин всегда был распихан по его карманам, лежал в 

бардачке и еще дома), так что от этого страха всегда находилось подручное 

средство, а значит, и скорое избавление» [1]. Зазначимо, що родину, до якої 

належить герой, можна частково віднести до так званої «благополучної»: його 

батько очолює французьку поліцію, молодший брат також має професію 

поліцейського, а от сестра акторка-невдаха, що має сумнівну репутацію. 

Вважаємо за необхідне відмітити слова-жаргонізми, характерні для 

відокремленого середовища наркоманів, такі як: соскочить, порошек, , кокс, 

чистая дурь, уколоться, сижу на кокаине, дошел до ручки, колеса, 

разбодяженный опий, затягнутися, настає кайф. Введення їх авторами до 

текстів досліджуваних творів обумовлене специфікою прози, в якій 

висвітлюється проблема наркотичної залежності. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що унікальний 

літературний образ наркомана, створений письменниками здебільшого за 

допомогою зображення саме соціального класу, до якого відноситься той чи 

інший герой. Наркоманія не вражає лише людей, які належать до «низького» 

соціального прошарку. Приклади з досліджуваної прози  влучно демонструють, 

що лихо може спіткати як осіб різного фінансового статку, від багатія й до 

безробітного, так й різного соціального класу, від звичайного студента до рок-

зірки, або представників так званої «золотої молоді». Загалом, твори, в яких 

висвітлюється проблема наркозалежності, на власні очі ілюструють  читачеві, 

що в більшості випадків наслідки впливу наркотичної речовини для здоров'я й 

життя людини виявляються трагічними і непоправними, та навіть фатальними. 
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В умовах реформування національної освіти пріоритетними стали такі 

напрями: радикальна перебудова системи управління загальноосвітніми 

закладами освіти (ЗО), взаємоінтеграція науки й освіти, створення ефективних, 

сучасних моделей оперативного управління, розроблених з урахуванням 

найновіших досягнень науки соціального управління та педагогічного 

менеджменту. Це, у свою чергу, вимагає створення “… системи моніторингу 

якості освіти”, “… впровадження новітніх інформативно-управлінських 

комп’ютерних технологій” та “… підвищення компетентності управлінців усіх 

рівнів”. 

Для впровадження системи моніторингу розвитку ЗО на основі 

комп’ютерних технологій треба розробити логічно обґрунтований механізм. 

Механізм упровадження включає етапи моніторингу, способи та засоби його 

реалізації, які забезпечують наскрізність мети, взаємозв'язок локальних висновків і 

сприяють “включенню” механізмів саморозвитку. 

Предметом моніторингу розвитку ЗО є динаміка змін у діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, яка відслідковується за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Завданнями моніторингу розвитку ЗО є досягнення сталого спрямованого 

його розвитку за рахунок підсилення критеріальності й цілеспрямованості 

управління, підвищення рівня здатності керівників закладів освіти приймати 

управлінські рішення в умовах невизначеності та мінливості. 

Інструментарієм для відстеження слугують базові кваліметричні моделі 

діяльності ЗО, субмоделі діяльності директора, педагогічних працівників усіх 

категорій, учнів, а також кваліметрична модель дослідження рівня впливу сім’ї на 

навчання учня. Ці субмоделі враховують вектор активності, або пріоритетні 

напрями діяльності. Вектор активності може бути обчисленим, виходячи з 

реального стану речей. Для цього достатньо провести анкетування або усне 

опитування учасників освітнього процесу на рівні ЗО про їхні пріоритети. 

Узагальнені дані й становитимуть вектор активності по класу, по педагогічному 

колективу зокрема та по школі в цілому. Це реальний вектор активності. 

Вектор активності може бути заданим, спущеним зверху. У нашому випадку 

він задається людині або організації зовні та закладається в директивних, 

нормативних документах, чинному законодавстві тощо. Це бажаний (заданий) 

вектор активності (або норма-вектор).  

Вектори активності закладені у кваліметричних субмоделях у вигляді 

коефіцієнтів вагомості. Вони відтворюють тенденцію руху в конкретному напрямі 

дії (або показують пріоритети учня, його батьків стосовно впливу на навчання 

дитини, педагога, заступника директора, директора ЗО та самого 

загальноосвітнього навчального закладу). Змінюючи коефіцієнти вагомості, можна 
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змінити напрям дії (норму-вектор). Оскільки провідним завданням адаптивного 

управління є узгодження різноспрямованих дій, то обчислення узгоджених 

коефіцієнтів вагомості відтворюють діалогічну згоду між реальним вектором 

активності та заданим зовні вектором активності, а узгоджені коефіцієнти вагомості 

є показниками, на які орієнтуються і учні, і їхні батьки, і педагоги, і керівники 

закладу. Відбувається взаємоадаптація діяльності, яка допомагає керівнику свої 

управлінські дії орієнтувати на задоволення освітніх потреб, а виконавцям – 

адаптувати свої потреби до державно-громадських вимог. Підсумком є свідоме 

спрямування власних дій на заданий результат, поданий у вигляді моделі 

відповідної діяльності, та на задані пріоритети, що мають вигляд коефіцієнтів 

вагомості факторів і критеріїв цієї моделі. Тому визначення узгоджених 

коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв для всіх кваліметричних субмоделей 

діяльності проводиться на кожному рівні діяльності ЗО, а наскрізність мети та 

адаптаційних процесів забезпечується узгодженням бажаного і реального векторів 

активності в межах усього освітнього закладу. Це відтворюється в узгоджених 

коефіцієнтах вагомості факторів, які задаються керівництвом ЗО після їх 

колегіального визначення для кожної субмоделі діяльності окремо відповідно до 

узагальнених даних по школі. 

Отже, кожна модель і субмодель має свої значення узгоджених коефіцієнтів 

вагомості факторів, однакові для всіх суб’єктів діяльності у межах даного закладу. 

Забезпечення демократизації управління відбувається шляхом залучення 

членів сімей учнів, педагогічних працівників, адміністрації ЗО до адаптації 

відповідних базових моделей діяльності до загальношкільних умов. Крім того, 

кожний відповідний підрозділ закладу здатен організувати в межах свого рівня 

опитування про пріоритетні напрями діяльності, які складають певні фактори і 

критерії кожної кваліметричної субмоделі. Обчислені дані по факторах 

усереднюються в межах рівня й передаються у вищий рівень для узгодження з 

показниками інших рівнів та з нормативними вимогами. Узгоджені коефіцієнти 

відповідності критеріїв на рівні ЗО систематизуються для включення у відповідні 

кваліметричнісубмоделі діяльності суб’єктів управління закладом у цілому. 

Збір і обробка інформації відбувається у модулі адаптації. Саме процес 

обробки забезпечує поєднання функцій субординаційних управлінських структур 

та створює своєрідний механізм управління. Опрацьовані показники по мережі 

Internet передаються до базового модуля адаптації. 

Процес обробки включає вибір спрямовуючої інформації низхідного потоку 

та повідомляючої висхідного потоку, що стосуються даного рівня діяльності ЗО, а 

також введення відібраної зустрічної інформації у горизонтальний циклічний потік 

для вироблення відповідної діалогічної інформації паралельно з виробленням 

діалогічної інформації про відповідність пріоритетів діяльності учасників 

освітнього процесу нормативним вимогам та про фактичний стан діяльності 

відповідно до цільових функцій діяльності підструктури даного рівня в межах її компетенції. 

Відібрана інформація є основою визначення тенденцій розвитку пріоритетів і 

вироблення вимог до діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу 

(адаптація загальних вимог до умов та особливостей розвитку конкретного ЗО) із 

метою створення рівневого нормативного документа. 
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Посилення процесів самоорганізації відбувається, перш за все, на рівні ЗО, де 

й узгоджуються критерії другого порядку в субмоделях діяльності усіх учасників 

навчально-виховного процесу та діяльності загальноосвітнього навчального закладу. 

Критерії другого порядку здійснюють адаптацію базових субмоделей до 

індивідуальної діяльності кожного учня, педагога, керівника та відповідного 

вектора діяльності батьків учня, а також ЗО у цілому. Фактори і критерії першого 

порядку при цьому не змінюються. Отже, кожний учень, його сім’я, педагогічний 

працівник, заступник директора, директор і ЗО у цілому отримують у відповідній 

кваліметричній субмоделі комплекс бажаних дій, які соціально спрямовані, 

узгоджені з державними вимогами та відповідають їх потребам. У такий спосіб у 

використанні кожної кваліметричної субмоделі задіяні всі рівні діяльності ЗО. 

Таким чином, зверху вниз установлюється таксономічний /споріднений/ 

зв’язок моделей діяльності суб’єктів освіти за віссю “сім’я – учень – педагогічний 

працівник – адміністрація – ЗО”. 

Оскільки на рівні ЗО має накопичуватися інформація про вагомості факторів 

моделей впливу батьків на навчання учнів, діяльності самих учнів, педагогічних 

працівників, керівника закладу і школи, то й дані необхідно збирати у вигляді 

соціологічного опитування від чотирьох категорій респондентів: учнів, педагогів, 

батьків та керівників закладів, а також експертних груп, які мають досліджувати 

рівні діяльності шкіл 

Таким чином, зроблена спроба розробки системи моніторингу розвитку ЗО 

на основі комп’ютерних технологій, а також механізм її впровадження, який 

включає процедуру спостереження за змінами показників діяльності учнів, впливу 

сімей на їх навчання, педагогів, керівників ЗО і механізм їхньої взаємодії з метою 

поточного та періодичного коригування їх діяльності на заданий результат. 

 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ 

Рожков О. В. 

Науковий керівник: Драган Ю. Л. 

ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» 

 

Якщо ми готові побачити освіту як процесс 

 формування відносин емоціональних та розумних –  

і до природи, і до іншої людини, – 

 усю філософію можна вважати  

загальною теорією освіти...  

Джон Дьюї 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні особливої ваги 

набувають сутнісні зміни в сфері гуманітарної освіти, які мають важливе 

значення в подальшому розвитку природничо та технічно орієнтованої освіти 

та науки. Тому так важливо простежити зміст та спрямованість, стратегію й 

найближчі перспективи розвитку цих галузей, від яких залежить характер і 

світогляд наступних поколінь людей.  
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Дослідження проблеми гуманітарної освіти – необхідна й обов’язкова 

запорука ефективності освітньо-виховного процессу. Адже найважливішою 

функцією освітньої сфери є синтез Знання й Віри, досягнення гармонії в їх 

природній інтегративній взаємодії.  

Сучасні дослідники культурних та соціальних процесів роблять акцент на 

кризі освіти в світовому масштабі, який в свою чергу пов’язаний із загальною 

кризою культури. Мова йде про такі важливі світові тенденції як «переоцінка 

цінностей», що дісталися у спадок людству після світових воєн ХХ століття, 

геноциду націй, голокосту; глобальних проблем: тероризму, відсталості країн 

третього світу, змін екологічного стану планети. Актуальність дослідження 

тенденцій сучасної освіти зумовлена новими питаннями, що постають перед 

освітою у зв’язку з кризовими явищами в світі, а саме: як повинна розвиватися 

освіта в майбутньому, в чому мають полягати її стратегічні пріоритети та 

цінності, на яких основах має будуватися сучасна освіта? Освіта несе долю 

відповідальності за негативні тенденції в моральній та духовній сфері людства. 

Одночасно успадкування, збереження та примноження мудрості становить 

зміст освіти як соціокультурної основи суспільства. Вона, власне, й репрезентує 

світ людини» [8].  

Міждисциплінарна область «філософії освіти» – це відповідь на поклик 

сучасності, що за допомогою загальних філософських категорій, філософських 

методологій дослідження, використання розробок прикладних філософських 

дисциплін має допомогти становленню державної освіти на високому рівні, 

гідному для України. Включення України до Болонського процесу та 

реформування освіти – це ключові проблеми освітнього процесу в Україні.  

Повернення до тенденцій розвитку суспільства, коли в центрі – людина, 

особистість, яка є вищою цінністю – мета сучасності. Тому гуманістичне 

покликання освіти міститься в послідовно проведеному з демократичних 

позицій принципу формування кожної особистості як індивідуальної форми 

загальності» [7].  

 «Лише освічений розум у змозі відокремити істинні елементи, що 

притаманні традиціям і забезпечують емоціональну стабільність, від тих 

поглядів та інститутів, які занепадають, оскільки гублять свої функції та 

значення в суспільстві, що змінюється» – зазначав німецький соціолог К. 

Манхейм . 

Серйозного збагачення потребує й дидактична база з урахуванням 

інноваційних технологій у цій сфері для забезпечення технічного прогресу, 

розвитку науки, культури, розроблення психолого-педагогічних технологій, 

вироблення конкурентоспроможної інтелектуальної науково-гуманітарної 

продукції. Йдеться, зокрема, про визначення основних пріоритетів у сферах як 

духовної творчості й наукових досліджень, так і громадсько-політичного життя.  

Виходячи з того, що освіта та наука це відкрита динамічна система, що  

повинна забезпечувати здатність до аналізу змін, упередження майбутнього, 

гнучкості реакції, змінюються також роль та цілі гуманітаризму. Виявлено, що 

вітчизняна навчальна література часто послуговується застарілими 
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ідеологемами, віджилими стереотипами, позначається недоречностями, 

фактологічною суперечливістю, описовістю й декларативністю. 

Україна прагне бути європейською державою, тому модернізація вищої 

освіти має відбуватися в межах Болонського процесу, метою якого є створення 

європейського освітнього просторую Впровадження моделей гуманістично 

зорієнтованого навчання й виховання молоді із широким залученням 

інтелектуалізованих систем навчання, що сприяють студентові реалізувати його 

природний освітній, соціальний і духовний потенціали, а викладачеві – 

можливість повною мірою реалізувати методи індивідуалізації й диференціації. [6]. 

Таким чином, здійснити справжню, а не декларовану реформу в 

підготовці фахівців у руслі парадигми гуманізації освіти можна, лише коли 

особистість студента розглядається як самодостатня цінність, а педагогічне 

спілкування між викладачами й студентами – як спільна діяльність, усі 

учасники якої ставляться один до одного й до самих себе як до суб’єктів, і як 

взаємодія. Таким чином, неперервна освіта є особистісно орієнтованою, є тим 

ланцюгом, без якого неможливий всебічний розвиток особистості. 

Ідеться про необхідність переходу «від навчання викладачем» до 

«навчання вивченням», коли знання не транслюються, а здобуваються, 

створюються, співтворяться в спільній пізнавальній діяльності студента й 

викладача [1]. 

Таким чином, дослідження в галузі соціально-гуманітарної проблематики 

розглядається як необхідна й обов’язкова запорука ефективності гуманітарної 

освіти і науки та виховання студентської молоді.  

У сучасній Україні освіта і міжнародне співробітництво в цій галузі має 

беззаперечне значення і як пріоритетний напрямок  розвитку країни Як 

зазначається у спільній заяві європейських міністрів освіти, «це має найвищу 

значимість, оскільки незалежність і автономія університетів дають упевненість 

у тому, що системи вищої освіти та наукових досліджень безперервно 

адаптуватимуться до потреб, що змінюються, до запитів суспільства і до 

необхідності розвитку наукових знань» [4].
  

Якою бути сьогоднішній «освітній» філософії? В епоху Інтернету, 

сучасних телекомунікацій ґрунтовна гуманітарна підготовка потребує 

відповідного доступу  студентів і викладачів до знання не тільки в межах 

традиційних підручників та посібників, але й завдяки новітнім комп´ютерним 

технологіям, що стало широко доступним. Філософія завжди виконувала і 

надалі може виконувати функції координатора та організатора загальних 

дискусій з наукових, загально-соціальних, світоглядних проблем. 

Оновлення ж форм і методів ідеологічної роботи в умовах революційної 

трансформації соціуму немислиме поза глибокими і різнобічними 

дослідженнями природи і сутності наукової ідеології, її генези та структури, 

соціальних функцій і ролі в суспільному житті людей, урахуванні їхніх 

інтересів. Саме інтереси народу виступають нині спонуками та орієнтирами 

усього комплексу назрілих перетворень найважливіших сфер суспільства, в 

тому числі й царини духовного життя, зокрема науки. Життя ставить якісно 

нові проблеми, вимагає значно реалістичніших оцінок та узагальнень, прогнозів 
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і практичних рекомендацій. У силу цього видається важливим не лише 

уточнення сутності наукової ідеології, але й окреслення її ролі в переломний 

період життєдіяльності нашого суспільства, визначення резервів використання 

її перетворюючої сили [2]. 

На сьогоднішній день, тільки ми з вами відповідальні за наше майбутнє, 

на те що чекає наших нащадків. Тому задача сучасності закласти хороший 

фундамент та  створити чіткий напрямок і всіляко рухатися для досягнення 

поставленої мети. Ми творці нашого майбутнього! 
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РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ У ХХІ СТОЛІТТІ 

Омельченко А. С. 

Науковий керівник: кандидат філософських наук Нікітіна В. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Наука у часи інформатизації та панування техногенної цивілізації стає 

осередком змін у матеріально-технічній базі суспільного життя, формах 

людського спілкування, стані екологічної системи. Наукові досягнення на 

початку ХХІ століття багато в чому перевершили відкриття минулих поколінь. 

Результатами наукових відкриттів сьогодні користуються мільярди людей на 

планеті, особливо комп’ютерною технікою і мобільними телефонами, що 

доповнені функціональністю кишенькових персональних комп’ютерів. Без 

розвитку науки важко уявити подальший соціальний прогрес. 

Проте й загрози існуванню людству, апробованим демократичним 

відносинам та реалізації права особистості на приватність також мають одним 

зі своїх витоків наукові досягнення. За словами американського філософа 

Е. Девіса, сучасна техногенна цивілізація схожа на міцний космічний корабель, 

http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/
http://ricolor.org/rus/6/pi/19/
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що управляється Прометеєм, який приніс людям світло знань, але одночасно на 

цьому кораблі перебуває Гермес – непередбачуваний, спритний, хитрий 

авантюрист, що отримав доступ до управління і здатний у будь-який момент 

змінити курс і направити усю систему у невідомість [1, с. 466].  

Суперечливі наслідки науково-технічного прогресу, невідповідність між 

можливостями, що відкриваються сучасною цивілізацією, та здатністю людини 

використовувати їх, зумовлюють підвищення ролі філософії у пошуку 

відповідей на питання щодо поєднання успіхів у науці з гуманізацією 

життєвого простору людини, прагнення вчених до нових відкриттів з їхньою 

соціальною відповідальністю. Тому метою цих тез є доведення важливості 

філософських розвідок наукового пізнання у ХХІ столітті. 

Вплив філософії науки на розвиток науки і зрештою на суспільне життя 

можна проаналізувати, спираючись на розкриття змісту її функцій. Розглянемо 

такі основні функції філософії, що вона виконує у науковому пізнанні, як 

передпосилочна, методологічна та ціннісно-світоглядна.  

Передпосилочна функція філософії науки полягає в тому, що філософія 

забезпечує науку вихідними категоріями, загальними концепціями та 

уявленнями про об’єктивну реальність. Передпосилочне (попереднє) знання 

вченого впливає і на процес, і на результати досліджень. Без такого знання 

неможливо виконати навіть прості наукові процедури. Наприклад, 

використовуючи процедуру вимірювання швидкості тіла, що рухається, 

науковці у класичній механіці спираються на таке базисне припущення, що 

властивості годинників і лінійок є абсолютними і не залежать від швидкості 

цих тіл, а в релятивістській механіці таке припущення є неприпустимим [2]. 

У ХХІ столітті складником передпосилочного знання науковця-генетика, 

до формування якого має долучитися філософія, повинно стати чітке розуміння 

біологічної норми людини у зв’язку з поширенням наукових розвідок у галузі 

клонування. Одним з головних завдань філософії соціальної науки, яке 

обумовлене інформаційною революцією, геополітичними зсувами, що 

відбулися внаслідок розпаду Радянського Союзу й виникнення нових 

незалежних держав, у тому числі Української держави, масштабними 

міграційними процесами, є визначення людиномірності трансформаційних 

процесів світового й національного значення як складника передпосилочного 

знання представників суспільно-гуманітарних наук. 

Філософські установки передпосилочного знання можуть допомогти 

вченому зробити відкриття або завадити цьому. Так, спираючись на розроблені 

ним філософські ідеї про об’єкти, що можна і не можна пізнати, Р. Декарт – 

відомий філософ Нового часу, який також був математиком, обмежив предмет 

геометрії лише алгебраїчними кривими, що фактично завадило йому вийти до 

такої області математичних досліджень, як диференціальні обчислення. 

Загальна концепція як вихідне знання, що панує в тій чи іншій науці, 

впливає навіть на об’єм фінансування наукових досліджень, адже саме вона 

формує мету досліджень, що плануються. Тому фінансування буде виділятися 

або на збір емпіричних даних і створення феноменологічних концепцій, або на 

стимулювання пошуку нових теорій фундаментального рівня [2]. 
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Методологічна функція філософії у науковому пізнанні забезпечує 

формування загальних принципів і конкретних методик досліджень. Головне 

завдання філософії полягає в постановці питань про те, яким чином 

здійснюється наука і за допомогою якого способу це можна зробити 

ефективніше. Виробляючи методологію наукового пізнання, філософія дає тим 

самим у руки науки могутній інструмент для подальшого вивчення природи і 

суспільства. Недарма англійський філософ Нового часу Ф. Бекон, говорячи про 

роль методу в науковому пізнанні, підкреслював, що навіть сліпий, що йде по 

дорозі, обжене зрячого, що йде без дороги [3, с. 15]. 

Наприклад, у будівельному матеріалознавстві філософія науки 

ХХІ століття покликана сприяти удосконаленню методики синтезу наукових 

знань про матеріали в їх складній і систематизованій єдності [4, с. 14]. 

Соціологічна наука ХХІ століття потребує методології взаємодоповнення 

якісних і кількісних досліджень. 

Ціннісно-світоглядна функція філософії науки передбачає її вплив на 

систему цінностей та ціннісних орієнтацій вчених, що є засадою їхньої 

соціальної відповідальності. Масштаби негативних наслідків науково-технічних 

розробок військової техніки, непередбачуваність соціально-гуманітарних 

наслідків втручання науковців у генотип рослинних і тваринних організмів, 

геном людини підвищують значення на початку нашого століття цієї функції. 

Філософи підкреслюють, що якщо вчений, зайнятий у сфері 

фундаментальних досліджень, здогадується про можливість використання того 

чи іншого досягнення в науці в небажаному для соціуму напрямку, він 

зобов’язаний попередити про це своїх колег і широку громадськість. Разом з 

тим, прогрес науки розширює діапазон таких проблемних ситуацій, в яких 

моральний досвід, накопичений вченими, та й усім людством, виявляється 

недостатнім. Зокрема, з особливою гостротою останнім часом постало питання 

про визначення моменту смерті донора у зв’язку з успіхами експериментів з 

пересадки серця та інших органів [5, с. 276–277]. 

Загалом можна зробити висновок, що філософія науки, стикаючись з 

неоднозначними наслідками розвитку сучасної науки, має вирішувати питання 

світоглядного й методологічного характеру і тим самим сприяти зменшенню 

екологічних і соціальних ризиків, які спричиняються втіленням в життя 

результатів наукового пізнання. 
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МОБІЛЬНОСТІ 
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Науковий керівник: старший викладач Одинцова Т.А. 

Луганський національний аграрний університет 

 

В Україні проблему мобільності студентів та викладачів не регулює один 

спеціальний акт. Існує низка документів, які є різними за статусом та органом, 

що їх видав: від Національної стратегії до двосторонніх угод в галузі освіти між 

країнами. Закон України «Про вищу освіту» визначає повноваження 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до 

сфери управління яких належать заклади вищої освіти щодо регулювання 

питань мобільності (Розділ IV, ст.. 13), права здобувачів вищої освіти, які 

реалізують право на академічну мобільність (Розділ VIII, ст. 46), заходи 

підтримки академічної мобільності (Розділ IX, ст. 47) та деякі інші аспекти [1].  

Згідно з Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки, 

міжнародне співробітництво у сфері освіти покликане забезпечити інтеграцію 

національної системи освіти в міжнародний освітній простір. Воно передбачає: 

- укладання з іншими державами та реалізацію міжурядових та міжвідомчих 

угод про співробітництво в галузі освіти і науки;  

- організацію освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном 

учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;  

- розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та 

студентів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та 

співтовариств (програми Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне та інші); 

 - навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у вищих навчальних 

закладах України [2, с.35].  

Крім вищезазначених, існують документи, які регулюють окремі аспекти 

мобільності. Так, заходи щодо підтримки вхідної та вихідної мобільності 

студентів прописані у Розпорядженні Кабінету Міністрів України № 1728-р від 

27 серпня 2010 року «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої 

освіти на період до 2015 року». Документом передбачено розроблення та 

забезпечення здійснення заходів щодо залучення іноземних студентів до 

навчання в Україні, передбачивши збільшення кількості навчальних програм 

для них у закладах вищої освіти і закладах післядипломної освіти; а також 

утворення при закладах вищої освіти підрозділів міжнародної академічної 

мобільності з урахуванням необхідності приєднання закладів вищої освіти 

України до Міжнародної мережі агенцій гарантії якості вищої освіти [3]. 

Враховуючи нагальну потребу в співпраці закладів вищої освіти та наукових 

установ України з провідними закладами вищої освіти та науковими 



191 

установами за кордоном 13 квітня 2011 року була прийнята Постанова КМУ 

№411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і 

науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та 

наукових установах за кордоном» [4]. Наказ Міністерства освіти та науки 

України № 635 від 29.05.2013 р. «Щодо затвердження Примірного положення 

про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України». 

Скористатись правом на академічну та практичну мобільність можна лише за 

умови володіння іноземною мовою. 

Головним і пріоритетним завданням підготовки студентів є розвиток 

комунікативних здібностей, тобто володіння іноземною мовою як засобом 

спілкування між фахівцями різних країн. 

Комунікативні навички розвиваються як під час занять, базованих на діловому 

середовищі, при вирішенні реальних питань направлених на специфіку 

предмета дослідження, так і у живому спілкуванні під час проходження 

практики та стажування. Важливим є залучення інтерактивних методів, 

ефективність яких доведена в експериментальних дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних педагогів ( А. Балаєва, О. Пометун). 

Ефективність володіння англійською мовою значною мірою залежіть від 

організації освітнього процесу, проте у процесі приєднання до Болонського 

процесу вагоме місце займає індивідуально-самостійна діяльність студента. 

Цілеспрямована самостійна робота студентів вважається одним із основних 

принципів організації процесу володіння англійською мовою. 

Оцінити реальний рівень володіння мовою і готовність студентів до 

академічної мобільності і визначити очікування студентів щодо навчання 

допоможе загальний тест APTIS від Британської Ради, який дозволяє 

навчальним закладам у всьому світі оцінювати вміння, навички і потреби у 

навчанні.  

Даний тест буде цікавим як викладачам англійської мови, оскільки вони 

можуть оцінити наскільки студенти готові опрацьовувати англомовні джерела, 

так і самим студентам. Результати оцінювання допоможуть викладачам 

визначити і застосувати індивідуальний підхід до кожного студента, а  

студентам випрацювати власну систему мотивації.  

Розрізняють 3 види тесту: 

-Aptis General (це базовий тест, який може бути адаптований відповідно 

до вимог і напрямків навчання (міжнародний бізнес, туризм, сфера управління). 

-Aptis Advanced (це інноваційний інструмент оцінки, який допомагає 

точно визначити рівень навичок з англійської мови – читання, письма, 

аудіювання та мовлення; визначає рівень володіння англійською на найвищих 

щаблях (CEFR B1-C2). 

-Aptis для викладачів ( направлений на освітні організації для тестування 

рівня англійської мови викладачів). Запровадження на практиці різних 

пропозицій як 

-формувати групи студентів за рівнем підготовки 

-збільшити кількість аудиторних занять; 

-пролонгувати термін обов’язкового вивчення іноземної мови 
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 сприятимуть не тільки процесу активізації академічної мобільності, а й 

наближенню національної системи освіти до загальноєвропейської, а саме до 

європейської спільноти як гідного і рівноправного члену. 

В той самий час отримання академічним складом ЗВО та студентами 

міжнародного досвіду, підвищує статус українських закладів вищої освіти на 

світовій арені і є надзвичайно важливими, враховуючи європейський вектор 

розвитку нашої держави. Водночас не можна недооцінювати ефект на 

економіку країни від академічної мобільності. З одного боку, мобільність є 

важливим джерелом поповнення бюджету, але з іншого – вона може привести 

до проблем відпливу цінних кадрів за кордон. Тому адекватна, як державна 

освітня політика, так і політика закладів вищої освіти, є необхідною для 

мінімізації ризиків та запровадження дієвих механізмів підвищення академічної 

та практичної мобільності студентів так і підвищення рівня володіння 

іноземною мовою у сфері практичного  професійного спілкування. 
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Гуманізація вищої освіти на сучасному етапі ставить нові вимоги до 

спеціаліста в аспекті формування загальної гуманістичної культури студентів. 

Це означає формування світогляду, який базується на принципах, які 

визначають загальнолюдські цінності, а також передбачає процес розвитку 

духовно багатої, високоморальної особистості майбутнього спеціаліста, який 

здатен розв’язувати творчі завдання. Вища освіта перестає бути тільки 

професійною, вона стає елементом загальної культури людини. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1728-2010-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=411-2011-%25
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=411-2011-%25
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Духовний, естетичний, художній розвиток особистості неможливий без 

розвинених духовних, естетичних та художніх інтересів. Основу художнього 

інтересу складають емоційні процеси, які дають людині естетично неповторну 

та індивідуальну насолоду. Будучи за своєю природою вселюдським 

утворенням, художній інтерес має яскраво виражений інтелектуальний, 

емоційний і вольовий компоненти.  

Художній інтерес виступає одним з компонентів художньої свідомості, 

яка з ядром особистісної культури людини. Склад художньої свідомості містить 

ряд компонентів, які включають образні і оцінювально-логічні уявлення, 

емоційно-чуттєві стани (почуття, переживання), складні якості особистості – 

смаки, ідеали, змістовні „продукти” ціннісної свідомості: оцінки, судження, 

різноманітні відношення. 

Художній інтерес перш за все залежить від загальної структури інтересів 

студентів, які виявляються в навчанні, на дозвіллі, у професійних планах. У 

свою чергу, сама структура інтересів (у тому числі і художнього) визначається 

індивідуальними властивостями особистості. 

Студентський вік вважається найбільш сприятливим для художнього 

розвитку. Чітка професійна орієнтація діяльності студентів супроводжується 

високим рівнем творчості, яка лежить в основі будь-якої професійної 

діяльності. ВНЗ повинен об’єктивно розвинути все, що було закладено для 

розвитку художнього ставлення до оточуючої дійсності сім’єю, школою. Але 

дуже часто ВНЗ повинен виконувати компенсаторні функції по відношенню до 

сімейного і шкільного художнього виховання, тобто починати все з самого 

початку. 

Для того, щоб проаналізувати взаємозв’язок навчальних інтересів та 

інтересів у сфері дозвілля, загальним критерієм класифікації було обрано 

спрямованість інтересу студентів на певну сферу знань: нахили студентів до 

точних і технічних наук, до природничих наук, до гуманітарних знань, потреба 

у мистецтві. Отже, у 65% респондентів переважають інтереси до технічних, 

точних наук, перевагу природничим наукам віддають 16% студентів. Мають 

інтерес до гуманітарних наук 12%. Художні інтереси переважають у 7% 

студентів. 

Ми запропонували студентам назвати той вид мистецтва, який є особливо 

цікавим для них. Перевага віддається музиці (35%) і кіно (41%). Відношення до 

театру у всіх респондентів приблизно однакове (23%). Також спостерігається 

інтерес до літератури (12%) і до образотворчого мистецтва (10%). 

Для того, щоб визначити якість художніх інтересів, студентам було 

запропоновано назвати ті твори літератури, музики, театру, кіно, 

образотворчого мистецтва, які їм сподобалися. Тільки 20% респондентів змогли 

назвати твори, які їм сподобалися, усіх п’яти видів мистецтва. Взагалі не 

відповіли 5% респондентів. Решта студентів відповідали вибірково, називаючи 

твори тільки деяких видів мистецтва. 

Таким чином, ми маємо можливість зробити висновок про домінуючи 

інтереси студентів аграрного університету і на цій основі необхідно 

організувати навчальну і виховну роботу таким чином, щоб підтримувати 
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існуючи інтереси, а також використовувати такі педагогічні технології, щоб, 

наряду з формуванням стійкого пізнавального інтересу, виховувати стійкий 

художній інтерес у студентів, стимулювати розумову і творчу активність, 

спонукати до роздумів, оцінок, суджень. 

 

 

ГОЛОКОСТ – ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ «ЄВРЕЙСЬКОГО ПИТАННЯ» 

Лаврухіна А. В. 

Науковий керівник: Ситнік О. В. 

ВСП «Слов’янський коледж ЛНАУ» 

 

Друга світова війна — це одна з найважливіших подій, яка змінила 

сучасну історію світу. Під час цієї війни загинуло 50 мільйонів, знищено цілі 

етнічні та суспільні групи, зруйновано цілі міста та радикально змінено 

кордони. Пам’ять про ці події є постійно жива та активно формує теперішність 

Європи. Проте вона весь час змінюється, залежно від локальної ситуації, 

державної політики, разом з поколіннями, залежно від особистого чи родинно 

досвіду. Переосмислення досвіду Другої світової війни, крайніх національних і 

тоталітарних ідеологій, Голокосту, злочинів, а також часто неоднозначної ролі 

цивільного населення та еліт у цих подіях, є процесом, який не закінчився та 

постійно викликає нові питання.  

Під час Другої світової війни нацистська Німеччина хотіла зруйнувати 

все те, що ми називаємо західною цивілізацією. Людству нав’язувалась нова 

система цінностей, расистська ієрархія з нордичним народом арійської раси 

зверху й усіма іншими – нижче. Голокост був крайньою формою тієї хвороби, 

яка загрожує існуванню людства, але, не єдиною [3]. 

Частина єврейства, що проживала в західних регіонах України, першою 

потрапила під організовані групові розстріли. Вже на світанку 22 червня 1941 

р., захопивши прикордонне містечко Сокаль на Львівщині, нацисти розстріляли 

в центрі на площі перших випадкових євреїв. 

Особливостями Голокосту в Україні були широка та різнобічна 

пропаганда звинувачення євреїв у «жидобільшовизмі», масове застосування 

наказу про розстріл осіб, які переховували євреїв чи надавали їм будь-яку 

допомогу (часто страчували й членів родини). Україна була поділена на кілька 

районів адміністративного нацистського управління. «Остаточне розв’язання 

єврейського питання» у кожному з них відрізнялося часом і способами 

знищення , однак залишитися живими не мав шансу жоден єврей, незалежно від 

віку, статі, політичних уподобань, релігійних переконань. 

Єврейське населення СРСР знищувалося, як правило, безпосередньо в 

місцях його проживання айнзатцгрупами СС, а також українськими і 

прибалтійськими колабораціоністами. Знищенням євреїв в окупованій Одеській 

області займалися румунські війська. По всій Прибалтиці, Україні, Білорусії, 

майже біля кожного невеликого міста, біля багатьох сіл знаходяться «ями» –  

яри, куди зганяли і розстрілювали чоловіків, жінок, дітей. 
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На Західній Україні німці і місцеве населення влаштували погроми вже в 

кінці червня –  початку липня 1941 р. У Львові 30 червня – 3 липня було вбито 

чотири тисячі євреїв, а 25-27 липня – близько двох тисяч. Через кілька днів 

після захоплення німцями Луцьку там було вбито дві тисячі євреїв; з двадцяти 

семи тисяч євреїв Рівного двадцять одна тисяча була вбита в листопаді 1941 р. 

Євреї центральної та східної України, яким не вдалося евакуюватися до 

приходу німців, потрапили в руки нацистів і розділили долю єврейського 

населення східноєвропейських областей. Із сімдесяти єврейських центрів 

довоєнної України, доля яких невідома, 43 були знищені ще в 1941 р., а решта – 

до середини 1942 року [2]. 

Після заняття німцями наприкінці жовтня 1941 р. майже всього Криму, 

було вбито за активного сприяння місцевого населення близько п'яти тисяч 

кримських євреїв і ще близько вісімнадцяти тисяч єврейських жителів. 

Айнзацгрупи знищували не лише євреїв, а й інших осіб, які, за нациською 

термінологією, не підлягали «перевихованню»: армійських політпрацівників, 

циган, душевнохворих. Найвідомішим і найжахливішим виявом діяльності 

айнзацгруп є київський Бабин Яр, що став символом трагедії євреїв України під 

час Голокосту. 

28 вересня 1941 р. у Києві з’явилося надруковане двома мовами 

оголошення про наказ усім євреям міста зібратися вранці 29 вересня на розі 

вулиць Мельникова і Дегтярьовської, маючи при собі документи, теплі речі, 

білизну і цінності. Тих, хто не з’явиться, очікувала страта. Гітлерівці зробили 

все, щоб у населення склалася думка про переселення: багато євреїв вважали, 

що їх збирають для евакуації в концтабір до Німеччини, і цим пояснювали 

розпорядження захопити із собою білизну й теплі речі. Однак знайшлися й такі, 

що не повірили окупантам. Декотрі з євреїв, що жили на Червоноармійській і 

навколо неї, кинулися рятуватися до Голосіївського лісу, де їх і було вбито. 

29 вересня почалися масові розстріли, що тривали кілька днів. У звіті 

айнзацгрупи «С» сказано, що за час акції було знищено близько 35 тис. євреїв 

Києва. Переважно це були жінки, люди літнього віку, діти. Близько 140 євреїв 

врятували кияни в ці страшні дні. Згодом у районі Бабиного Яру вбивали не 

тільки євреїв, – це страшне місце стало велетенською інтернаціональною 

могилою, де закінчили свій життєвий шлях понад 100 тисяч киян та 

військовополонених [3]. 

З початком Другої світової війни нацисти захопили країни та області з 

місцями компактного проживання єврейського населення – Польщу, 

Прибалтику, Україну, Білорусію. 

У великих містах створювались єврейські гетто, куди зганялося все 

єврейське населення міста і околиць. Гетто, створені окупантами на 

українських землях, були двох типів – «відкритого» і «закритого». Перший тип 

відрізнявся від другого відсутністю огородження й неповною ізоляцією євреїв 

від контактів із зовнішнім світом. Мешканці таких гетто проживали у своїх 

квартирах разом із родинами. У такі гетто, траплялося, переселяли євреїв із 

сусідніх міст та містечок. Як правило, «відкриті» гетто були тимчасовими. 

«Закриті» гетто передбачали переселення всіх євреїв у чітко окреслений 
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квартал або район міста. Іноді робився виняток для членів юденрату, лікарів і 

ремісників. Створення такого типу гетто подекуди зумовлювалося й 

економічними причинами: окупанти намагалися посилити контроль за дешевою 

або ж, точніше, безкоштовною робочою силою, призначеною для робіт як 

усередині гетто, так і зовні. Однак головним призначенням гетто залишалося 

полегшення якнайшвидшого «остаточного розв’язання єврейського питання», 

тож не дивно, що смертність у гетто від голоду, знущань та непомірних 

фізичних навантажень була надзвичайно високою [1]. 

По всій Україні гетто фактично були місцем концентрації євреїв, 

транзитним пунктом перед знищенням. Для організації цього тимчасового 

життя нацисти створювали єврейське самоуправління. «Своє» єврейське 

керівництво повинно було забезпечувати виконання німецьких наказів, 

звільнюючи окупантів від безлічі проблем. Для цього створювали «єврейські 

ради», «комітети»  – юденрати. Була створена і так звана «єврейська поліція 

порядку», яку формально підпорядкували юденратові. Юденрати намагалися 

організувати закупівлю харчів, створювали їдальні для голодуючих. Подекуди 

(зокрема, у Львові) вони навіть видавали свої газети й бюлетені, організовували 

навчання дітей і деякі культурні заходи [3]. 

Так звані «трудові табори для євреїв» були фактично фабриками смерті 

для виснажених каторжною працею і голодом людей. В’язні ремонтували 

дороги, працювали в майстернях, на фабриках, у каменоломнях. Робота була 

для них примарною надією вижити, яку німці створювали й підтримували. 

Одним із найбільших, найстрашніших в Україні був Янівський табір у 

Львові. Тут було знищено понад 200  000 в’язнів, серед яких були не тільки 

євреї. Нацисти не лише сповна використовували єврейську працю, 

кваліфіковану й некваліфіковану. 

У різних гетто й таборах спільними були нелюдські умови й постійна 

загроза смерті. Проте й у цих умовах євреї намагалися боротися. Інтенсивність 

та форми єврейського опору залежали від позиції неєврейського населення, 

реакція якого на страждання євреїв була різною: від байдужості, ситуативної 

допомоги, рідше – жертовності й порятунку до відвертої ворожості та 

поліційного терору. 

Наслідки Другої світової війни були для євреїв України непоправно 

тяжкими, особливо в демографічній площині. Уже ніколи відтоді кількісний 

склад єврейської громади не сягав більше або навіть близько мільйона осіб. 

Культура «штетлів», яка почала зникати ще під тиском подій Першої світової 

війни, остаточно зникла під час Другої. Близько 100 тис. євреїв не повернулися 

з евакуації. Багато з них свідомо обрали згодом шлях репатріації, що 

розтягнувся на десятиліття. 
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Свого часу проблеми виховання молоді засобами культури зокрема 

мистецтва широко дебатувалися у рамках питань про естетичний, моральний, 

художнє виховання під росткового покоління. Зараз ці проблеми відійшли дещо 

на другий план, відступивши перед більш загальними проблемами особливості 

культури перехідного періоду, національного характеру культури та його 

збереження в умовах глобалізації, культури і мови, розбудови культури в 

умовах незалежної держави. Водночас на фоні дискурсі з цих загальних питань, 

країна вже має перший випуск із загально - освітньої школи молоді, яка 

виросла в умовах перехідного часу, його соціокультурних реалей.  

Культура, як і будь яка інша людська діяльність, є процес і, як кожен 

процес, потребує впорядкування та системності. Засади цієї системності 

випливають з мети, заради якої сама діяльність здійснюється. Якщо процес 

створення артефактів є локальним і немає глобальної мети, то він 

перетворюється на множинність непов’язаних між собою явищ. Цілісна 

множина культури обертається на фрагментарну, на ряд відмінила субкультур, 

а якщо врахувати що культура є світ у якому пливе людина то нагляд не 

пов’язаних між собою світів, у кожному з яких є дійсними свої цінності, своє 

розуміння людини, гідного і не – гідного, добра і зла. 

При цьому, немає підстав для твердження про цілковиту однаковість 

культури, будь-якого соціуму, існуючого, наприклад у межах держави. 

Звичайне, будь-яке суспільство за різними ознаками.  

Класового, політичною, професійною, віковою тощо, має неоднакову 

культуру, навіть якщо не суспільство тоталітарне, і держава контролює і 

нормує усі прояви його життєдіяльності. Неоднаково саме тому, що суспільство 

ніколи не тотожне державі і ніколи не зводиться до однієї ознаки. 

Неоднаковість культури теж означає наявність у кожному суспільстві певних 

окремих субкультур, що формуються за згаданими вище ознаками. Але 

водночас суспільство лише тоді суспільство спільність, коли його об’єднує 

певна загально – зрозуміла й загально - прийнятна ідея, мета, сенс, іншими 

словами – певні загально прийнятні цінності. Тобто субкультури так чи інакше 

об’єднуватися, пронизуються певною релігійною, політичною,етнічною чи 

іншого характеру ідеєю, що робить множинність людей спільністю. Навіть 

етнос, етнічна спільність – це не спільність крові, предків, історії, це – ідея 
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спільності крові, це соціальна пам'ять про спільність предків та історії, не дещо 

оформлений,артикульоване, представлене в образах, міфах, переказах та 

обрядах. Суспільство не дивлячись на множину існуючих у ньому субкультур, 

об’єднується певною спільною системою цінностей, спільним минулим, 

сучасним і майбутнім – тобто, метою суспільного руху. Це ази,і тут не має проблем. 

Але проблема постає що разу, коли відбувається докоріна перебудова 

суспільства, зміна засад його існування, переосмислення та зміна цінностей. 

Точно кажучи, такі моменти – не завжди загроза розпаду певному соціуму. 

Його збереження та можливість еволюційного руху до нової якості залежить 

але ніяк не від спільної економіки, спільної території тощо. Спільні колись 

економіки локалізуються, спільні колись території розпадаються, люди, які 

розмовляють однією мовою, опиняються по різні сторони нових кордонів – 

наша власна історія є тому прикладом. Збереження соціуму і шлях, яким цей 

соціум піде, залежить від культури, і виключно від неї. 

Отже, сьогодні ми, як ніколи залежимо від культури, від рівня її розвитку, 

від доступності високої культури для молоді, від ступеня запущеності культури 

до освітньо – виховного процесу, тож, це слід управляти процесом культурному 

розвитку ? Чи слід формувати культурний простір, обмежувати  політизацію 

культури, протистояти її дегуманізації ? Питання у контексті сказаного 

виглядають риторичними. Але вони потребують осмислення і формування 

відповідей.  
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На шляху розвитку громадянського суспільства Україна чітко визначила 

курс на євроінтеграцію. Це означає не лише модернізацію системи освіти 

вцілому, але й оновлення сприйняття освітнього процесу самими педагогами й, 

передусім, розуміння власної ролі в ньому. У цьому контексті одним із 

важливих завдань держави є створення умов для навчання педагогічних кадрів 

на основі демократичних цінностей, європейських традицій та на засадах 

краєзнавчих ресурсів, оскільки саме педагог покликаний суспільством бути 

провідником демократичних, національних ідей та високої моралі [1; С.66].  

Українському суспільству необхідне покоління громадян, які приймають 

громадянські цінності та відповідальні рішення в ситуації вибору, мають 

розвинуте почуття відповідальності за долю країни. Найбільш точним 

визначенням якості, яку має формувати школа для цього, є громадянська 

компетентність, яка виокремлена як складова Нової української школи. І 

ефективність у цьому напрямі прямо пропорційна компетентності вчителя.    
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Яким же має бути педагог, щоб виховувати громадянські цінності в дітей? 

Громадянську компетентність часто асоціюють з поняттям «громадянська 

зрілість». Її характеризує не вік, а погляди, вчинки людини, яка є гармонійно і 

всебічно розвинута, має гуманістичний світогляд, яка постійно 

самовдосконалюється, має високий рівень національної свідомості, знає 

культуру й історію рідного краю тощо. Слід зазначити, що громадянська 

зрілість не є якимось підсумком або завершеним процесом. Для її підтримки 

потрібний постійний тренінг. І саме громадянська зрілість педагога є 

запорукою формування громадянської компетентності учнів [2].  

У межах післядипломної педагогічної освіти Донецької області якість 

формування громадянської компетентності педагогів зокрема забезпечує 

діяльність факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та безпосередньо 

кафедра історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання. 

Наразі актуальності набувають інноваційні моделі освітніх послуг, які 

допомагають організувати процес саморозвитку і самовдосконалення педагога, 

відмовитись від стихійного продукування і поширення знань, перейти до 

високої самоорганізації. Для підсилення практичного напряму діяльності 

створюється комплекс інноваційних тематичних спецкурсів, що ґрунтуються на 

краєзнавчому матеріалі: «Національне краєзнавство: актуальні питання теорії і 

методології», «Формування громадянської компетентності педагогів засобами 

етнорегіональної та національної символіки», «Бібліотека в системі 

краєзнавства», «Формування громадянської компетентності учителів предметів 

гуманітарного циклу», «Краєзнавчий матеріал як умова формування 

громадянської компетентності учителів географії» тощо. 

Спектр освітніх послуг для навчання дорослих, їх самоосвіти у 

міжкурсовий період досить різноманітний. Заохочення слухачів до активної 

творчої діяльності здійснюється через упровадження інновацій, узагальнення 

педагогічного досвіду, ділові ігри, одноденні та п’ятиденні тренінгові заняття, 

волонтерство, зустрічі з представниками інших культур, краєзнавчі екскурсії та 

фестивалі. Наприклад, третій рік поспіль в регіоні проходить Обласний 

краєзнавчий фестиваль «Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм», 

що передбачає роботу трьох локацій: «Історичне краєзнавче дослідження», 

«Мистецька подорож: пам’ятні місця Донеччини» та «Фольклорно-

етнографічні групи народів Донбасу».  

Мета проведення Фестивалю – залучення педагогів та школярів до 

краєзнавчих досліджень, прищеплення любові до Батьківщини, розвиток 

інтересу до історії та культури рідного краю, стимулювання молодіжних 

ініціатив щодо проєктів із популяризації історії та культури регіону.  

Уся робота Фетивалю закцентувана на великому потенціалі краєзнавчих 

досліджень у справі виховання громадян – патріотів України, на важливості 

розвитку дослідницьких умінь учнів та високому рівні педгогічного супроводу 

учнівських робіт.  

Учитель, як ніхто інший, вчиться упродовж життя. Особливість 

формування громадянської компетентності вчителя та, що цей процес 
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відбувається не стільки за академічного навчання чи набуття теоретичних знань 

внаслідок переосмислення та розставлення нових акцентів у роботі, а скільки 

через застосування нових моделей та методів в роботі з учнями, тренінгу й 

практики, які педагоги опановують під час формальної, неформальної та 

інформальної освіти. 
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ДО 80-РІЧЧЯ ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ВИШУ 

Мацокіна Ю. І., студент 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук Колган О. В. 

Донбаський державний педагогічний університет 

 

У 2019 році Донбаський державний педагогічний університет (далі – 

ДДПУ) відзначив своє 80-річчя. Маючи славетну історію з 1939 р., коли «на 

базі педагогічного училища з двома факультетами  (філологічним та 

історичним) постановою Ради Народних Комісарів СРСР № 620 у місті 

Слов’янськ було створено учительський інститут» [4, с.14], ЗВО сьогодні є 

одним із найпрогресивніших освітніх закладів Донеччини.  

Як бачимо, філологічна діяльність у ДДПУ бере свій початок від дня 

заснування вишу. Окрему увагу варто зупинити на доленосному для 

філологічного факультету 1996 році, коли в тодішньому Слов’янському 

державному педагогічному інституті Педагогом-Легендою – 

проф. В.Т. Горбачуком «відкрито філологічний факультет із трьома 

відділеннями: українським, українсько-російським, англійсько-німецьким» [4, 

с.15]. Завдяки невпинній праці цієї людини й відданості рідному факультетові, 

було створено аспірантуру зі спеціальності «Українська мова». Зауважимо, що 

сьогодні в університеті діє аспірантура «з 9 спеціальностей та докторантура зі 

спеціальності 033 Філософія та 231 Соціальна робота» [4, с.19].  

Фундатор філологічного факультету, В.Т. Горбачук, пішовши у вічність, 

залишив гарний спадок – любов до рідного слова, захопленість вивченням 

особливостей української мови тощо. 

Окремою традицією філологічного факультету можна назвати 

ґрунтовність дослідження  національної термінології.  

Отримавши своє нове дихання в 1996 році, того ж року було захищено 

дисертацію «Способи номінації і мовотворення сучасної української 

https://www.pedrada.com.ua/article/1251-navchayuchi-navchayus-gromadyanska-kompetentnst-vchitelya-ta-uchnya
https://www.pedrada.com.ua/article/1251-navchayuchi-navchayus-gromadyanska-kompetentnst-vchitelya-ta-uchnya
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термінології» [3] теперішнім деканом філологічного факультету –

канд. філол. наук, доц. Н.І. Овчаренко (наук. керівник – докт. філол. наук, проф. 

А.П. Загнітко). 

Згодом, ряди вчених, розвідки яких присвячено актуальним питанням 

термінознавства, поповнили випускниці аспірантури університету О.В. Колган 

(2009 р.) [1] (наук. керівник – докт. пед. наук, проф. Л.М. Паламар), 

Т.О. Луковенко [2] (наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Н.І. Овчаренко), 

О.М. Польщикова [5] (наук. керівник – канд. філол. наук, доц. Г.М. Куцак).  

Завдяки праці окремих науковців вишу, українська термінографія 

збагатилася двома новими тезаурусами: 

1. Словник найуживаніших термінів гірничої справи / Уклад.: 

О.В. Колган. – Слов’янськ, СДПУ, 2007. – 323 .  

2. Словник гомеопатичних термінів / уклад.: Т.О. Луковенко. – 

Слов’янськ: Видацевь Маторін Б.І., 2011. – 158 с.  

На цей час роботу з вивчення проблем українського термінознавства 

продовжують молоді вчені-філологи, випускники аспірантури вишу, зокрема 

О.В. Золота досліджує керамічну термінологію [7].  

У 2016 році у ДДПУ створено осередок Термінологічного товариства, 

ініціатори – «учасники IX Міжнародної конференції «Актуальні проблеми 

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи», що відбувалася в 

Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича», так само й 

вчені ДДПУ [6]. Очолює цей осередок – декан філологічного факультету 

доц. Н.І. Овчаренко.  

Наукові праці, у яких сконцентровано увагу на особливостях тієї чи тієї 

терміносистеми, знаходять практичне застосування в навчальному процесі 

філологічного факультету, зокрема під час вивчення спецкурсу «Основи 

термінознавства».  
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ДНІПРОГЕС – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА 

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА 

Долгова К. В. 

Науковий керівник: кандидат історичних наук Руднік Д. Г. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Дніпровська гідроелектростанція заходиться у м. Запоріжжя нижче 

затоплених дніпровських порогів. Входить до складу концерну 

«Укргідроенерго». Енергія ДніпроГЕСу стала основою промислового 

комплексу Запоріжжя, який включає енергоємні виробництва, виплавку 

алюмінію, сталеливарне виробництво. ДніпроГЕС – це складний 

гідротехнічний комплекс гребель, шлюзів, електростанцій і мостової розв’язки. 

Для його будівництва було замовлено обладнання на заводах Чехословаччини 

(вибір країни був обумовлений низкою причин: потужний промисловий 

потенціал, Чехословаччина – єдина промислово розвинена слов’янська країна, 

що давала надію на преференції, розміщувалася досить близько до місця 

поставок у східній і центральній Україні) [3, c. 147]. Окрім цього обладнання 

закупалось у США та Німеччині.  

Будівництво станції мало вирішити багатовікову проблему судноплавства 

через пороги. У геологічному плані пороги – це виступ Українського 

кристалічного щита, які поділяли Дніпро на три частини, які були мало 

пов’язані між собою: верхня частина (ліс та лісостеп), порожиста (скелі) та 

нижня частина (степ). Пороги розміщувались між  сучасними містами Дніпро 

та Запоріжжя. У різний час геологи, топографи та інженери виділяли від 7 до 

14 порогів [2, с. 97]. Потреба у переході через природні перешкоди на Дніпрі 

стали причиною формування запорозькими козаками у XVII ст. берегової 

сторожі у с. Старі Кайдаки. Була розроблена спеціальна інструкція з навігації 

по порогах, адже для проходу треба було знати природні умові і зміну глибини 

у певну пору року. Було регламентовано осадку судна в залежності від рівня 

води на різних ділянках шляху, враховували наявність скель та мілин. З плинам 

часу навколо порогів було сформовану професію лоцмана, представники якої 

підпорядкувалися Запорозькій Січі до самого її руйнування у 1775 р. Лоцмани 

пропрацювали до будівництва електростанцій, яке привело до затоплення 

порогів і великих площ суходолу і, як зазначать дослідники, до зникнення цієї 

професії і пов’язаної з нею соціальної інституції [2, с. 97–100; 4, с. 276–277]. 

Будівництво греблі почалося у 1928 р. Спочатку там працювало лише 

650 осіб, після офіційного відкриття будівництва кількість робітників зросла до 

10 тис., які представляли усі класи тогочасного суспільства. У 1932 р. 

ДніпрГЕС, найвизначніша споруда часів першого п’ятирічного плану, дала 

перший струм. Станція постраждала під час Другої світової війни. У серпні 

1941 р. гребля була підірвана радянськими військами які захищали Запоріжжя. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4bLhiZ_lAhVw_SoKHQh-CpwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVII_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F&usg=AOvVaw2L6EWbPAsBY-OHpuhGMl0t
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Хвиля висотою більше 100 м привела до загибелі близько 20 тис  людей вниз по 

течії – німців, радянських військових і мирного населення [5, c. 197–200]. 

Після окупації України гребля була частково відновлена і підірвана 

вдруге восени 1943 р. під час відступу німецьких військ. Знову ДніпроГЕС став 

до роботи у 1944–1950 рр. Гребля назавжди змінила ландшафт і природні 

умови Дніпра. Зникли пороги, вони опинилися на глибині глибоко під водою 

від 10 до 35 м. Високі і круті дніпровські береги стали плоскими і похилими. 

Глибина у місці порогів з 3–5 м у Дніпровському водосховищі зросла в 

середньому до 20 м, а в найглибшому місці – 40–56 м. Швидкість течії Дніпра у 

місці греблі впала практично до нуля. Змінився рослинний і тваринний світ 

Дніпра [1, с. 203–205]. Таким чином, будівництво ДніпроГЕСу стало символом 

підкорення людиною природи, у цій ситуації наслідки зміни природних умов 

переважили користь від дешевих ресурсів для потреб індустріалізації. Проте, 

гребля залишається пам’яткою інженерної майстерності та символом 

індустріалізації, на олтар якої були кинуті всі ресурси держави. 
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Суждения человека не могут быть столь же объективны и непредвзяты 

как решения, выведенные машинной логикой на основе компьютерных данных. 

Это связанно с тем, что человек в своих суждениях опирается не только на 

логику, но и на интуицию, мнения и убеждения, которые формируют 

стереотипные представления об устройстве окружающего мира и его устоях.  
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В отличие от компьютера, человек имеет гораздо больше разных 

способов решения задач. Он может не только логически рассуждать, но и 

угадывать, опираясь на эмоции и привычки, в то время как компьютер решает 

задачу строго в соответствии с заложенной в нем программой. Поэтому 

компьютер не способен воспроизвести мышление человека или просчитать его 

поведение. 

Поскольку человеческое мышление оперирует гораздо более 

разнообразным способом решения задач, сам выбор алгоритмов их решения 

становится чрезвычайно трудной задачей, с которой машинное мышление не 

сталкивается, руководствуясь только теми алгоритмами, которые в компьютер 

вложил сам человек. В связи с этим у человека возникает необходимость в 

алгоритме упрощения выбора алгоритмов решения. Таким алгоритмом 

становится шаблон, который отражает стереотипный характер мышления. 

Эволюционно человек выработал механизм формирования стереотипных 

действий не только в повторяющейся, но и в новой или неопределенной 

ситуации, что позволяло ему экономить время и ресурсы, затрачиваемые на 

поиск решения сложных задач. Данный механизм вовсе не является 

результатом только человеческой эволюции, поскольку вырабатывается всеми 

живыми организмами. Стереотипы поведения и шаблоны решения задач 

человек формирует на протяжении всей своей жизни, но самые главные из них 

закладываются в раннем детстве, и уже в дальнейшем избавится от них очень 

сложно, если вообще возможно. 

На определенном этапе развитие информационных технологий привело к 

возникновению искусственного интеллекта. В настоящее время искусственный 

интеллект еще очень примитивен, однако уже помогает решать человеку те или 

иные задачи: распознавание лиц, игра в шахматы, управление персоналом 

предприятий и т.д. Искусственный интеллект отличается от обычной 

вычислительной машины тем, что самостоятельно находит алгоритмы решения, 

в то время как обычный компьютер обсчитывает задачу по тем алгоритмам, 

которые вложит человек.  

Современные исследования показывают, что искусственный интеллект 

находит такие способы решения, которые человек не предвидел, или которые 

отсутствуют в природе. Например, когда в искусственный интеллект загрузили 

все необходимые данные об одном из видов морских скатов – манте, поставив 

задачу самостоятельно найти оптимальный способ движения в водной среде, 

исследователи получили совершенно новый результат, отличающийся от того, 

который они наблюдали в природе. Другой эксперимент касался поиска 

оптимальной стратегии поведения для минироботов, перед которыми в 

специально созданной виртуальной среде поставили задачу постоянно 

поддерживать свой заряд, переходя от одного зарядного устройства к другому. 

Искусственный интеллект выработал совершенно новую стратегию поиска 

зарядных устройств, которую исследователи заранее никак не предполагали. 

Эти примеры показывают, что искусственный интеллект, будучи 

свободен от человеческих шаблонов решения задач, может находить 

неожиданные для человека решения. Таким образом, опираясь на 
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искусственный интеллект, человек может преодолевать ограниченность 

собственного стереотипного мышления. Это чрезвычайно важно при решении 

практических задач, например, в сфере менеджмента предприятиями, где 

привычки и предубеждения очень сильно влияют на выбор алгоритма решения проблем. 

Однако тут возникает новая проблема. Пусть даже искусственный 

интеллект действительно позволяет выходить за человеческие шаблоны, но не 

будет ли он при этом навязывать человеку, свои машинные шаблоны? 

В поиске алгоритмов решения проблемы искусственный интеллект также 

столкнется с необходимостью экономии мышления. Поскольку искусственный 

интеллект способен к самообучению и созданию своих алгоритмов 

самостоятельно, то, естественно, он будет выстраивать свои шаблоны для 

повышения своей эффективности. При этом искусственный интеллект 

останется функцией машины и ограничен машинной логикой. Если человек 

может ставить задачу преодоления собственных стереотипов мышления исходя 

из своих внутренних побуждений, то искусственный интеллект таких 

побуждений принципиально лишен. Он может ставить задачу преодоления 

собственных шаблонов, если внешние данные говорят об их неэффективности, 

но он не сможет даже увидеть саму эту задачу, если найденное решение 

представляется ему оптимальным. 

Полученные в соответствии с машинной логикой шаблоны решения задач 

могут оказаться совершенно чуждыми человеческому мышлению, что в свою 

очередь должно привести к конфликту между человеком и искусственным 

интеллектом. Всякая попытка переобучить машину, объяснить ей 

необходимость критического отношения к собственным стереотипам 

мышления, создаст конфликт между человеческой и машинной частями внутри 

уже самого искусственного интеллекта. Пока что нам неизвестно, насколько 

остро будет протекать этот конфликт, и возможен ли переход искусственного 

интеллекта на такой уровень, когда он будет в такой же степени свободен от 

ограничений собственными стереотипами мышления, как и человеческий 

разум. Это является темой дальнейших исследований. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Карпицкий В. Н. 

Научный руководитель: доктор исторических наук Борисова О. В. 

Луганский национальный аграрный университет 

 

Во всякой игре формируется своя игровая реальность, однако 

виртуальные игры фиксируют ее специальными средствами, которые стали 

возможны благодаря развитию информационных технологий. Виртуальная 

реальность не только воссоздает вариант картины мира, но и наделяет ее 

интерактивным характером. Мотивация играть может быть самой разной, 

однако главная – в получении удовольствия. Это обстоятельство стихийно 

формирует эпикурейскую ценностную ориентацию геймера. Чтобы оценить 
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влияние такого нового явления как виртуальные игры на ценностную 

ориентацию людей, необходимо говорить не об отдельных случаях, а 

преобладающих тенденциях. Очевидно, что наибольшее влияние виртуальных 

игр на ценностную ориентацию обнаруживается среди молодежи, которая не 

знала мира без интернета и не накопила такого жизненного опыта, как старшее 

поколение. Поэтому, чтобы выявить преобладающие тенденции воздействия 

игр на мировосприятие, необходимо обратиться к модели «идеального 

геймера», отрешаясь от багажа разных убеждений и разного жизненного опыта, 

с которым в виртуальный мир вступают даже молодые игроки. 

Говоря об эпикурейской ценностной ориентации, следует различать 

вульгарное эпикурейство и собственно позицию Эпикура. Вульгарное 

эпикурейство предполагает бездумное стремление к наслаждениям. При этом 

удовольствия понимаются как такие психические явления, которых следует 

добиваться точно так же, как мы добиваемся внешних вещей. Эпикур же 

считал, что удовольствие – это не отельное явление наподобие внешней вещи, а 

характеристика самого процесса жизни, и поэтому нужно не добиваться 

удовольствий, а распознавать их в том опыте жизни, который непосредственно 

открывается «здесь и сейчас». В любом моменте жизни, даже самом тяжелом, 

можно обнаружить удовольствие, и это придает жизни самоценный характер. 

Удовольствие – основа опыта жизни, который люди игнорируют, погружаясь в 

повседневную суету, однако эпикуреец умеет распознавать удовольствие в 

любом опыте жизни и тем самым оправдывает саму жизнь. 

Эпикурейскую позицию критиковали стоики, которые считали, что 

руководствоваться следует не удовольствиями, а высшим Благом, подразумевая 

под ним мировой разум. Человек призван раскрыть в своей жизни собственную 

разумную природу, которая причастна мировому разуму. Лишь это придает 

смысл и ценность человеческим поступкам, а ориентация на удовольствие 

обесценивает их. Однако эпикурейцам эта критика была непонятна, так как они 

были убеждены, что стремление к Благу неотделимо от удовольствия, при этом 

добродетельный человек умеет распознавать истинное удовольствие в самих 

добродетельных поступках. 

По мнению эпикурейцев, стоики неправомерно противопоставляли 

стремление к высшим целям и удовольствие, так как достижение высших целей 

уже есть удовольствие. Также, по их мнению, не следует противопоставлять 

удовольствие и добродетели, поскольку нет удовольствия без добродетели. На 

это римский стоик Сенека возражал, что нет добродетели, если она оказывается 

на втором месте после удовольствия. Более того, добродетель вообще 

недопустимо сравнивать с удовольствием. Если Эпикур полагал, что 

удовольствие – это форма существования, в которых проявляются 

добродетельные поступки, то Сенека считал, что удовольствие – это то, что 

лишь сопутствует добродетельным поступкам и потому является менее 

ценным, так как добродетельные поступки раскрывают высшую реальность, а 

удовольствия ограничены только психическими переживаниями. 

Мир виртуальной игры отличается от мира повседневной жизни тем, что 

в виртуальном мире нет чувства причастности к подлинной реальности, 
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поэтому главной мотивацией играть становится удовольствие от самого 

процесса игры. 

Например, всякий писатель испытывает удовольствие, завершив работу 

над книгой. Однако взялся он писать книгу не ради того, чтобы получить 

удовольствие по окончании работы, а ради того, чтобы реализовать себя в 

творчестве, раскрыть важные для людей смыслы, сделать в жизни что-то по-

настоящему стоящее. Иначе говоря, он пишет книгу не ради получения 

удовольствия, а ради того, чтобы воплотить в своей жизни какие-то высшие 

ценности, которые придают его бытию более полный характер. 

В виртуальной игре человеку тоже приходится выполнять какую-то 

работу, порой тяжелую. Однако игрок понимает, что он не может изменить 

виртуальную реальность или наполнить ее каким-то высшим смыслом. 

Поэтому получение удовольствия от процесса игры становится основной 

мотивацией всякой деятельности внутри виртуального мира. Если геймеру 

придется исполнить роль писателя внутри виртуальной игры, то он сделает это 

не ради творческой самореализации или наполнения жизни новыми смыслами, 

а исключительно ради удовольствия. Это обстоятельство способствует 

стихийному формированию эпикурейской ценностной ориентации, которую 

геймер невольно начинает распространять на свою повседневную жизнь. 

Представим идеального геймера, в достаточной мере свободного от груза 

опыта повседневной жизни. Он исходит из убеждения самоценности 

удовольствия, что не только не отменяет стремление к общению, творчеству 

или добродетели, но напротив, придает им значимость. В его понимании 

писатель, который думает, что работает над книгой не ради удовольствия, все 

равно получает удовольствие от процесса работы, а именно от того, что идет к 

цели, реализует себя, и это побуждает его работать дальше. Однако такое 

эпикурейское отношение к реальному миру ничем не отличается от отношения 

к виртуальному миру. Из этого следует, что идеальный геймер закономерно 

начинает воспринимать сам реальный мир как продолжение виртуальной игры. 

Рассмотрим другой случай, когда в виртуальную игру вступает человек с 

уже сформировавшейся жизненной позицией. В этом случае влияние 

виртуальной игры на его ценностную ориентацию будет минимальным. 

Предположим, что такой человек придерживается стоических убеждений и в 

своих поступках руководствуется высшими целями, а не сопутствующими их 

достижению удовольствиями. Например, работая над книгой, он делает это 

ради самой книги, а не ради сопутствующего процессу работы удовольствия. 

Такое отношение он будет привносить и в мир виртуальной игры. Говоря 

проще, если эпикуреец реальный мир превращает в игру, то стоик, напротив, 

виртуальный мир стремится уподобить миру реальному. 

Достичь такого уподобления можно разными путями. Первый путь 

заключается в том, чтобы рассматривать виртуальную реальность как 

произведение искусства наравне с фильмами или книгами. Поскольку 

искусство направлено на реализацию высших смыслов, этого можно 

добиваться и в виртуальной реальности. В таком случае человек будет искать в 

игре объективную красоту и соответствие идеи игрового совершенства во всех 
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элементах игры: в геймдизайне, в сюжете, в графике, в звуке, в музыке или в 

единстве всего вышеперечисленного. Причем многие люди именно этим 

занимаются в своих критических обзорах игр, которые в большом количестве 

можно найти на YouTube. Этим они отличаются от «идеального геймера», 

который просто наслаждается процессом игры, усматривая ее ценность не в 

соответствии с идеями, а в практике самой игры. С этой практической позиции 

ему непонятно, зачем вообще нужно разделять отношение к игре и отношение к 

повседневной жизни. В игре он интерактивно взаимодействует с вымышленной 

реальностью, в повседневной жизни он интерактивно взаимодействует с 

настоящей реальностью, но с практической позиции это и то же 

взаимодействие. Для него разница между виртуальной реальностью и 

повседневной жизнью не принципиальна и состоит лишь в том, что к последней 

он сильнее привязан. 

Другой путь состоит в раскрытии общения между участниками игры в 

такой форме совместного существования, которая наделяет виртуальный мир 

характеристиками подлинной реальности. Однако это возможно не во всех 

играх, а только в сетевых. 

Античный стоик видел смысл в жизни в ее гармоничном упорядочивании 

согласно мировому разуму. Но даже эту жизненную направленность можно 

раскрыть в виртуальной игре, если рассматривать ее как арену реализации идеи 

разума. Поскольку человек находит высший смысл в живописи или в 

литературе, таким же образом он может его найти и в виртуальной игре. 

Однако здесь мы говорили об идеальных типах людей. В 

действительности же человек может совмещать эпикурейское и стоическое 

отношение к жизни. Например, он может очень серьезно воспринимать личные 

отношения, а социальное пространство воспринимать как вариант виртуальной 

игры. Или же наоборот. В разных жизненных ситуациях у людей может 

проявляться разное отношение к жизни, и хотя в молодежной среде может 

преобладать игровое восприятие действительности, всё-таки нельзя говорить об 

одностороннем воздействии игры на повседневную жизнь. Скорее это 

двусторонний процесс, внутри которого будет преобладать эпикурейское либо 

стоическое отношение к жизни в зависимости от ситуации и от характера 

человека. 
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ВПЛИВ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХРИСТИЯНСТВА  

НА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Хлебнікова Т. П.  

Науковий керівник: доктор історичних наук Борисова О. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

І. Середньовічна естетика – це естетика креаціонізму (творіння): 

Божественного і людського. Її найважливішою особливістю був символізм – 

знаковий, алегоричний характер мислення узагалі, і художнього зокрема. 

Символ розумівся не як умовна, суб’єктивна річ, а як загальнозначущий, 

сповнений таємного смислу феномен, тому кожен предмет, окрім практичного 

застосування, мав значення символічне.   

 ІІ. Так, наприклад, із чотирма Євангеліями пов’язано було 

апокаліптичних тварин: лева, тільця і орла [Одкр. 4:7], обличчя яких почали 

смиволізувати кожне з чотирьох Євангелій. Так,  символом Євангелія від 

Матвія і його самого стала людина, що втілює людську природу і земну 

діяльність Христа; символом Євангелія від Луки і його самого – тілець, що 

втілює священицьку діяльність Христа; символом Євангелія від Марка і його 

самого став лев як символ царської влади Христа; символом Євангелія від 

Іоанна – орел, що означало володіння Духом. Херувими, сім коштовних каменів 

(сім днів творення), чотири кольори скінії (чотири стихії) – ці й інші знаки 

стали засадою символічної мови середньовічного мистецтва. Без них його 

сьогодні зрозуміти неможливо. 

 ІІІ. Символічні смисли визначили і канонічні вимоги у середньовічному 

мистецтві. Тут показовим є живопис, перш за все – іконопис. Кожна тема ікони 

Христа (Христос Пантократор, Спас Преображення, Спас Нерукотворний 

та ін.) – це задана композиція, поза, поворот голови, колір одягу та ін.). Канон 

пронизує і теми ікони Богоматері Марії (Розчулення, Одигітрія, Оранта тощо).  

ІV. Почавши в часи раннього християнства із різкого заперечення 

античного пластичного образотворчого мистецтва, християнство уже з V 

століття взялося за активне засвоєння культурного внеску давніх греків, 

трансформуючи його на засаді своєї естетики. Місцем, де відбувалася синтеза 

запозичень, став християнський храм. З точки зору християнства це – Дім 

Божий. Усе Середньовіччя в християнських храмах здійснювалася синтеза 

мистецтв, у якій поєднувалися архітектура, скульптура, живопис, музика, 

риторика і театральне дійство. 

 VІ. Три найголовніших символи, притаманні християнству, 

простежуються у всіх міфологіях, тому тут ми, явно, маємо справу із 

синтезами. Розглянемо їх детальніше. 

1) Центр Світобудови, пов'язаний із Світовим Деревом, Світовою горою, 

Деревом життя, Деревом пізнання. Світове Дерево розміщується у сакральному 

Центрі світу (теж важливий символ). Зіставляється це із Квіткою – Лотосом, який 

теж являв собою модель Світу ( означав «серце буття», місцеперебування Бога). У 

християнстві, коли звучить дзвін – «просвітлений дух», а вірні причащаються – 

сенс дійства відтворено у фразі: Et verbum caro factum est», або «Om mani padme 
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hum» «Дорогоцінний Камінь – у Лотосі» [2, с. 472]. Тема Центру Світу є в міфах 

про культурного героя: унаслідок завершення пригод героя визволяється і 

вливається у світ «потік життя» з невидимого джерела. «Місце його входження є 

центром символічного кола всесвіту..., навколо якого обертається світ... Дерево 

Життя, тобто сам всесвіт, росте з цієї точки... це – пуп Землі – символ 

безперервного сотворіння, таїни підтримання світу вічним дивом оновлення», – 

пише Д. Кемпбелл [3, с. 45]. Існують також образи «земного колеса» і «колеса 

небесного», а сонячний промінь символізує перехід небесної енергії у лоно світу і 

є віссю, що об'єднує й обертає обидва «колеса». Через сонячні двері циркулює 

енергія, через неї спускається Бог і піднімається людина. «Я – двері: коли через 

Мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде» (Ів.10:9) [1, с. 1325]. Подібним 

чином навколо певного ядра, що символізує Початки, розташовуються сфери 

світових релігій: католицтво – навколо Риму, іслам навколо Мекки. 

2) Небесна драбина, або «листвиця-драбина», що вела до Небес з Біблії 

(Кн.Бут.28:12) [1, с. 41], або «драбина», по якій сходили правовірні до Аллаха, що 

її бачив Мухаммад [4, с. 284]. Це – символ сходження до висот, міст між світами, 

варіант і атрибут Світового дерева, вертикальна модель Світобудови [4, с. 282]; у 

християнстві – символ аскези, мучеництва.   

3) Із «драбиною» пов'язаний і Міст – третій символ, як з'єднання двох 

точок сакрального простору, найперше – землі та неба. Скандинавська традиція 

знає райдужний міст Бірпес, по якому спускаються боги і піднімаються на конях 

валькірій загиблі воїни. За Р. Геноном, лат. Pontifex («верховний жрець») означає 

«будівничий мостів», з'єднувач переправою двох розділених світів [4, с. 321]. 

Сюди додається образ Веселки (Кн.Бут.9:13,14,16) [1, с. 16], яка, за християнською 

традицією, має три головних кольори: синій (образ Потопу), червоний (пожежа) і 

зелений (відродження), а 7 її кольорів – це образи 7 таїн і 7 дарів Святого Духа, 

або символ Діви Марії, який примирює землю і небо .   

Отже, храми, монастирі, каплиці та ін. – це скарбниці світового мистецтва і 

міфології в усі віки і донині. Християнство продовжує здійснювати вплив на 

мільйони людей, без нього немислимі ні світова культура, ні світове мистецтво.  
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І. Стан релігійної свідомості сучасного людства зумовлений багатьма 

чинниками, найпотужнішими з яких є: секуляризація суспільного життя 

(звільнення від опіки церкви) і створення юридичних гарантій свободи совісті, 

тобто проголошення віри приватною справою кожної людини.  

ІІ. У ХХ ст. виник широкий спектр релігійних рухів модернізаційного 

характеру. Вони відразу поділилися на два види: 1) ті, що діяли у межах 

традиційних релігій, і 2) ті, що прагнули до створення нової догматики. На 

початку ХХ ст. нічого в цій типології не змінилося.  

Новітні релігійні рухи не тільки впливають на світогляд їхніх 

прихильників, а й створюють новий культурний простір, у якому синтезуються 

нові релігійні ініціативи, спроби вибудувати новий світогляд, а значить, і нову культуру.  

ІІ. У першій половині ХХ ст. виникли такі нові релігійні рухи, як бахаїзм 

(від імені засновника Абдула Бахаї, Іран), нью-ейдж («нове століття») 

(найвідоміший представник – Аліса Бейлі, США), теософія (засновник: Олена 

Блаватська, Російська імперія. Послідовники: А. Безант, А. Бейлі, Р. Штайнер 

та ін.), антропософія (Р. Штайнер, Австрія. Послідовники: Г. Гурджиєв, П. 

Успенський та ін.). Велику роботу у напрямі зближення культур Заходу і Сходу 

здійснювали протягом кількох десятиліть подружжя Святослав і Олена Реріхи. 

О. Реріх створила «Агні йогу» («Вчення живої етики»), яке на сьогодні має 

прихильників в усіх країнах світу. 

ІІІ. З 60-х рр. ХХ ст. набули популярності спочатку в США, а потім і в 

інших країнах вчення і медитаційні практики Махаріши Махеш Йоги (Індія). 

Особливо цей рух поширився з 1967 р., коли до нього приєдналися учасники 

групи «Бітлз», яким ці практики допомогли позбутися наркотичної залежності. 

У другій половині ХХ ст. популярності набув мунізм («Церква Об’єднання, 

заснована Мун Сон Міном ще у 1954 р. в Сеулі /Південна Корея/). Мунізм має 

адептів у багатьох країнах, у т.ч. і в Україні. З 70-х рр. ХХ ст. на Заході 

поширився релігійний пух «Свідомість Крішни», створений на основі 

індійської бхакті-йоги та власної інтерпретації «Бхагаватгіти» (індійського 

класичного тексту) прихильниками цього руху. В Україні ці новітні кришнаїти 

є – їх можна побачити на вулицях українських міст, коли вони виконують 

ритуальний спів «Харі Крішна». Вони – дуже активні місіонери.  

ІV. 1) Нині множаться альтернативні рухи всередині християнських 

конфесій – Московський Богородичний центр, рух Олександра Меня, Російська 

православна вільна церква (катакомбна, тобто підпільна), Московська церква 

«Благодать» та ін.  

2) У сучасному західному світі відроджується інтерес до неоязичництва. У 

слов’янських країнах – теж («Союз венедів», «Велесове коло» та ін.). Набуває 

популярності вікка – неоязичницька релігія зі своїми обрядами, ритуалами, 

релігійними, магічними та етичними правилами.  
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V. Загалом слід відзначити, що в духовному житті людства на початку ХХІ 

ст., як і на початку ХХ ст., знов починають відігравати велику роль езотеричні, 

оккультні знання, магія, астрологія, на жаль, треба констатувати, що відродився 

сатанізм. Тож, як бачимо, далеко не всі релігійні рухи трансформаційного 

характеру, скажемо так, ведуть до Бога, деякі – якраз навпаки.  

VІ. У ХХІ ст. людство вступило у дуже складний час, який видатний 

футуролог Карл Ясперс назвав «новим осьовим часом» і передрік у ньому 

появу зовсім іншої конфігурації людської цивілізації, і насамперед – у 

релігійній царині життя, як це сталося у попередній «осьовий час» (VІ ст. до 

н.е. – VІ ст. н.е.), коли виникли світові релігії і на їх основі – нові цивілізації, 

які існують і нині. А інший видатний футуролог – Пітирим Сорокін 

стверджував, що в цей час буде сформована нова ідеаціональна культурна 

надсистема людського суспільства. І ця принципово нова культурна 

надсистема, цілком можливо, буде принаймні включати нову світову релігію 

(або навіть базуватися на ній).   

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:  

МОТИВАЦІЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Захарова К. Р. 

Науковий керівник: кандидат історичних наук Руднік Д. Г. 

Луганський  національний аграрний університет 

 

Сучасний стан розвитку вищої освіти у світі передбачає оволодіння 

майбутнім фахівцем цілим комплексом компетенцій, тобто якостей, які стануть 

вирішальними у становленні того як фахівця своєї справи. Однією з таких 

компетенцій є науково-пошукова робота. Робота студента з пошуку і 

класифікації наукового та навчального матеріалу починається з моменту його 

зарахування на перший курс закладу вищої освіти. Цьому є кілька причин: 

1. Обмеженість аудиторного часу на лекційний матеріал та роботу на семінарі, 

при цьому значна частина часу студента відводиться на самостійний пошук 

інформації . 2. Часто студент при підготовці до занять змушений звертатися до 

додаткової літератури, якої може не бути у списку рекомендованої до 

опрацювання. На цьому етапі у студента формуються навички самостійної 

роботи, підбору та аналізів фактів, та вміння правильно донести інформацію до 

аудиторії підчас виступу. 

Перший курс закладу вищої освіти є переломним моментом у житті 

колишнього школяра: зміна соціального оточення, форм і методів навчальної 

діяльності та засвоєння інформації. Саме на цьому етапі важливими є залучення 

студентів до науково-дослідної роботи (НДРС). Науковці відзначають, що 

реалізація НДРС включає в себе такі завдання: 

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами 

наукового дослідження; 

- надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, 

досягненні високого професіоналізму; 
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- розвиток творчого мислення  та індивідуальних здібностей студентів у 

вирішенні практичних завдань; 

- прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької  

діяльності; 

- розвиток ініціативи, здатності застосувати набуті теоретичні знання у 

практичній роботі, залучення здібніших студентів до розв’язування наукових 

проблем [1, с. 24–25]. 

Зазначений підхід повинен також вирішити проблему поповнення 

кадрового потенціалу сучасної української науки. Виявлення талановитих 

студентів ще на початкових етапах наукової діяльності дасть змогу у 

майбутньому спланувати обсяги державного замовлення та навчальні плани 

при вступі до магістратури, яка повинна виконувати одну зі своїх функцій – 

підготовка спеціаліста до наукової та викладацької роботи та стати сходинкою 

до вступу до аспірантури – основного соціально-освітнього інституту з 

відновлення кадрів вищої кваліфікації.  

Розуміння потреби у необхідності відновлення наукового кадрового 

складу повинно вироблятися у студентів протягом всього навчання. 

Водночас, постає проблема мотивації студента до наукової роботи. Мотивами 

для студента можуть виступати матеріальні та нематеріальні заохочення. До 

матеріальних можна віднести нарахування відповідних балів за наукові 

публікації під час складання рейтингу для нарахування стипендії, нарахування 

додаткових балів при вступі до магістратури, однак це може втратити 

актуальність через поступове впровадження процедур зовнішнього оцінювання 

при вступі. Нематеріальними стимулами для студента можуть виступати: 

залучення студентів до наукових розробок викладачів та роботодавців, що 

стане трампліном до майбутнього робочого місця, збільшення багажу знань та 

розвиток практичних навичок, розширення світогляду на вироблення 

соціальних зв’язків, які можуть стати у нагоді у майбутньому, прагнення 

зробити внесок у прирощення наукових знань України та вихід на міжнародний рівень.  

Становлення студента я к науковця неможливий без спрямування. 

Величезне значення тут має науковий керівник, обрання якого повинно стати 

виваженим та продуманим кроком. По-перше, це повинен бути спеціаліст своєї 

справи, людина, яка може зацікавити предметом свого дослідження та 

спрямувати студента у потрібному напрямі. Зазначене не викликає сумніву. 

Додамо, що на нашу думку, є раціональним робити перший крок у науку для 

студента-першокурсника саме з написання робіт із загально університетських 

гуманітарних дисциплін. Це можна пояснити тим, що у студента ще досить 

сильний багаж шкільних знань, а спеціальні знання ще не напрацьовані, саме 

зараз може виявитися інтерес до наукової роботи, яка ще і може закріпити 

статус студента як громадянина своєї держави, який просто зобов’язаний 

зробити свій внесок у знання. 

Таким чином, залучення студентів до публікацій та перших кроків у 

наукову діяльність вирішує низку поточних питань на рівні студент-університет 

та робить заділ на майбутнє у системі студент-працівник-громадянин. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ  
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Сьогодні відбувається активна модернізація державами всього світу 

традиційних освітніх парадигм, їхніх пріоритетів та цінностей з урахуванням 

глобалізаційних змін, економічних стратегій і традиційної культури. Процеси 

інтегрування країн до Європейського простору зумовлюють потребу 

міжетнічної взаємодії, толерантного ставлення до різних народів та їхніх 

культур, організації освіти на засадах демократії.  

У зв’язку з цим, варто переглянути культурологічну складову у 

національних закладах. Вивчення Болонської (1999), Берлінської (2003) та 

інших декларацій засвідчує, що у кожній із них чітко відображений 

національно-культурний компонент, вказується на те, що для Європи метою є 

збереження європейського культурного багатства, мовного розмаїття, 

ґрунтуючись на спадщині різних традицій, акцентується на сприянні розвитку 

багатоманітності культур, мов, національних систем і автономності навчальних 

закладів. Отож важливою складовою професійної педагогічної освіти можна 

вважати підготовку студентів до ефективної діяльності в соціокультурному 

виховному середовищі на засадах демократії. Адже саме студентська молодь 

готує себе до життєдіяльності як інтелектуальна, організаційна, управлінська 

еліта сучасного суспільства, від якої значною мірою залежать і політичні 

реформування. Тому актуальною є проблема формування в студентства 

демократичних цінностей, особливо в умовах військово-політичного конфлікту 

та стратегії розбудови громадянського суспільства. 

Мета та результати дослідження: визначити місце демократичних 

цінностей майбутніх фахівців у системі загальнолюдської культури та 

обґрунтувати потребу їх формування у студентів навчальних закладів у добу 

освітніх трансформацій. У контексті аналізу професійно-ціннісних орієнтацій 

студентів виокремлюємо такі поняття, як «справедливість«, «свободу», 

«гуманність», «гуманізм», «патріотизм», які, на нашу думку, певною мірою 

характеризують демократичну культуру особистості. Приміром, виявлено, що 

серед окреслених цінностей, майбутні фахівців надають перевагу таким 

орієнтаціям, як добро, любов, безпека, дещо нижчими є показники щодо 

«справедливості», «свободи». Відтак ці якості особливо актуалізувались 

сьогодні, коли постало питання захисту суверенітету країни. 

У сучасній освіті пропагується ідея навчання як діалогу культур, тобто 

аналіз різнобічних проблем (історико-політичних, соціально-педагогічних) з 
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позицій різних народів, виокремлення подібності в підходах на основі 

загальнолюдських цінностей та рівноправності всіх суб’єктів педагогічного 

процесу. Принцип полікультурного виховання може слугувати засобом 

примирення багатьох націй, але, безумовно, з визнанням прав корінних 

мешканців, котрі спокон віків населяли відповідну територію. У цьому 

контексті акцент на актуальності проблеми формування у майбутніх фахівців 

готовності працювати з людьми різних національностей, розуміти їхні релігійні 

та економічні відмінності і на цій основі розвивати творчий професійний потенціал. 

У період побудови громадянського суспільства, євроінтеграції, розбудови 

державності країни пріоритетне місце належить політичній зорієнтованості та 

демократичній культурі молодого покоління, зокрема студентської молоді. 

Демократичні цінності – це високий рівень національної самосвідомості, 

суспільна злагода, почуття національної гідності, дотримання прав і свобод 

громадянина, соціально-правова захищеність, плюралізм думок, пріоритет 

національних інтересів, духовно-моральна культура, толерантне ставлення до 

оточуючих тощо. Їх формування в системі професійної освіти здійснюється 

через усі аспекти навчально-виховного процесу на різних рівнях – змістовому, 

організаційному, функціональному, комунікативному. Згадані вище ідеї мають 

лягти в основу проектування виховного середовища сучасного навчального 

закладу. Провідні демократичні цінності, такі як свобода, толерантність, 

відкритість, національна самосвідомість, самовідповідальність, мир, суспільна 

злагода, працелюбство, національна гідність, забезпечують динамічні форми 

управління в середовищі закладу освіти.  
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Перед закладами освіти наразі окреслено важливість формування 

конкурентоспроможного, компетентного педагога, з високим рівнем 

педагогічної майстерності, здатного до роботи в умовах нової школи (Закони 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Стратегія реформування вищої 

освіти в Україні до 2020 року, Указ Президента України «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»). Тому сучасна 

освіта висуває, насамперед, основні завдання перед педагогом, який утрачає 
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вікову функцію –  традиційну передачу накопичених людських знань й умінь. 

Сьогодні вона стає застарілою. Педагог має перетворитися на, так званого, 

тьютора, коучера. Це вимагає саморозвитку педагога, його спрямування до 

активних методів навчання та групових форм організації роботи в закладах 

освіти, нових технологій навчального співробітництва: методу навчальних 

проектів, методу навчальних ситуацій тощо. 

Професійний саморозвиток педагога − це свідома діяльність особистості 

щодо вдосконалення знань, умінь, навичок відповідно до вимог педагогічної 

професії, спрямована на становлення професійно-смислового саморозвитку, на 

формування здібностей щодо професійного самовизначення, сприяє успішній 

самореалізації в педагогічній діяльності.  

Як зазначав В.І. Степанов, система освітнього розвивального простору, у 

якому спеціально змодельовано місце й умови, що забезпечують різноманітні 

варіанти вибору оптимальної траєкторії розвитку та дорослішання особистості, 

уможливлює динамічний розвиток освітнього простору. 

Аналіз поняття «освіта» через категорію продуцент-реципієнт уможливив 

дійти висновку: чим якісніша освіта, тим вищий рівень інтелектуального 

потенціалу людини, її професійність й підготовленість до життя. На сучасному 

етапі для педагога обрано такі завдання:  

– окреслити загальноприйняті тенденції  розвитку сучасної освіти; 

 – дослідити новітні освітні технології, які сприятимуть поліпшенню 

навчання школярів,студентів; 

– виявити переваги та недоліки форм й технологій навчання; 

– проаналізувати умови впровадження сучасних освітніх тенденцій. 

Отже, для позитивної динаміки системи освіти найголовнішим є 

особистісна самореалізація та саморозвиток майбутнього фахівця, що може 

відбуватися лише за умов перебудови навчально-виховного процесу на засадах 

гуманізації й гуманітаризації; система освіти в цілому повинна прагнути 

прищепити молоді ідею необхідності становлення себе як високоосвіченої, 

високоморальної особистості; доцільних змін потребують і самі викладачі, 

педагогічна діяльність яких має спиратися на розумінні новітніх досліджень 

світової педагогіки, психології. 
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Засоби інформаційно-комунікаційних технологій, використовувані в 

професійному зростанні майбутніх культурологів, обов’язково вміщують 

мультимедійний контент. Поняття «мультимедіа» в науковому обігу 

визначається як інформаційна технологія, що поєднує в одному програмному 

продукті різноманітні види інформаційних ресурсів: тексти, ілюстрації, аудіо- і 

відеоінформацію [1, с. 201], як одна із нових технологічних форм 

інформаційного суспільства, яка створює принципово новий рівень 

опрацювання інформації та інтерактивної взаємодії людини з комп’ютером 

(В. Інгенблек [2, с. 7]), завдяки чому відкривається широкий простір для 

творчості. А. Крапивенко у своєму тлумаченні мультимедіа підкреслює 

об’єднання в програмно-апаратній системі різних типів мультимедіа-даних 

(зображення, звук, відео, тактильні відчуття тощо) для створення єдиного 

інформаційного середовища з метою впливу через органи відчуттів на 

сприймання людини [3, с. 10]. 

Філософсько-культурологічний погляд на мультимедіа акцентує 

інтеграцію технологій та ідей. Також поширена думка щодо широкого 

спектру можливостей мультимедіа для збереження й трансляції культури в 

яскравих образних формах, що створює умови для здійснення діалогу 

культур. Зарубіжні дослідники-культурологи К. Ліберовська (К. Liberovskaya) 

[4], Л. Манович (L. Manovich) [5], О. Шликова [6] та ін. відзначають, що 

технологія мультимедіа стала типовою рисою художніх практик цифрового 

мистецтва ХХІ століття. Наука доводить, що використання мультимедіа в 

сфері культури й мистецтва призводить до істотних трансформацій у його 

змісті й мовних засобах: мультимедійні арт-практики – сучасні шоу з 

використанням електроніки, лазерної техніки та кінематики, комп’ютерні 

інсталяції, мережева література, трансмузика, інтерактивне мистецтво, 

інтернет-арт та ін. – ведуть до змін у художньо-естетичній свідомості 

людини. В мультимедійних мистецьких проектах на зміну традиційним 

виразним засобам кіно і телебачення (нарративність, візуальність, художній 

образ, кадр, ракурс та ін.) приходять нові: експериментальний простір, 

симуляція (моделювання), форма-структура у вигляді бази даних, 

перформативність, інтерактивність, синестезія тощо. Функція митця у 

мультимедійних практиках сучасного мистецтва перетворюється у діяльність 

ініціатора комунікативно-креативних контекстів (О. Єгорова [7]).  

У науковий обіг останнього десятиліття увійшло поняття цифрової 

культури яке тлумачиться як культурологічний феномен, пов’язаний з 

виникненням нових (цифрових) форм культурно-мистецької спадщини, а також 

з оволодінням засобами цифрових технологій (Н. Воронова, Л. Гаврілова [8]). 
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Технології мультимедіа займають ключові позиції в мультимедійних 

навчальних засобах, що є сучасними засобами навчального призначення, 

створеними на основі технологій мультимедіа для підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. Наразі створена значна кількість навчальних 

мультимедійних видань з різних дисциплін та для різних ланок освіти, 

якіназивають та класифікують по-різному: мультимедійні навчальні   засоби 

(МНЗ), електронні навчальні видання (ЕНВ), електронні освітні ресурси (ЕОР), 

електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП), педагогічні програмні 

засоби (ППЗ) навчального призначення, програмно-методичні комплекси 

навчального призначення, електронні підручники (ЕП), електронні комп’ютерні 

підручники, інтернет-підручники, електронні навчальні посібники (ЕНП), 

освітні електронні видання, електронні атласи, електронні бази знань, тестові 

комплекти тощо. 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства та поглиблення 

процесу інформатизації освіти мультимедійна продукція культурологічного 

змісту має активно використовуватися як на уроках освітньої галузі 

«Мистецтво» в закладах загальної середньої освіти («Музика», «Образотворче 

мистецтво», інтегрований курс «Мистецтво», «Художня культура»), так і на 

заняттях із культурологічних дисциплін у вищій школі. Передусім 

мультимедійні засоби підвищують інтерес до навчання культури і  мистецтва, 

стимулюють розумові процеси і сприяють довгостроковому запам’ятовуванню 

мистецького матеріалу. 

Педагог, який використовує у своїй професійній діяльності інформаційно-

комунікаційні, зокрема мультимедійні технології, повинен мати відповідний 

рівень підготовки у цій галузі, розвинену комп’ютерну грамотність, знати 

наявні навчально-ігрові засоби, володіти методикою роботи з ними. Окрім того, 

дуже важливим є урахування санітарно-гігієнічних вимог до використання 

комп’ютерів, це передусім стосується використання мультимедійних 

навчальних засобів у початковій ланці освіти. 

Завважимо, що комп’ютерні (мультимедійні, електронні, цифрові) 

навчальні засоби не повинні повністю замінювати традиційні форми 

навчання, вони мають доповнювати їх, збагачуючи освітній процес новими 

підходами та методиками. Саме за таких умов використання 

комп’ютерних, зокрема мультимедійних навчальних засобів зробить 

процес навчання на усіх освітніх рівнях ефективнішим та якіснішим. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у визначенні форм і 

методів впровадження мультимедійних навчальних засобів у процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців культурології 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНО-

ІГРОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Барсєгян О.О., вихователь 

КДНЗ № 91, м. Краматорськ 

Науковий керівник: кандидат філософських наук Воронова Н.С. 

Донбаський державний педагогічний університет 

 

Наразі до освітнього процесу на всіх ланках, починаючи з дошкільних 

навчалних закладів, закладів середньої освіти, середньої спеціальної освіти, 

закладів вищої освіти, впроваджуються інформаційні (цифрові, комп’ютерні, 

хмарні) технології навчання. Розрізняють такі напрями цих технологій, як-от: 

універсальні інформаційні технології (текстові редактори, графічні пакети, 

системи управління базами даних, процесори електронних таблиць, системи 

моделювання, експертні системи та ін.); комп’ютерні засоби телекомунікацій; 

комп’ютерні навчальні і контролюючі програми, комп’ютерні підручники; 

мультимедійні програмні продукти [1, с. 10]. 

Нові інформаційні технології стали невід’ємною частиною навчання на 

всіх рівнях освіти, вони використовується паралельно із традиційним 

навчанням, збільшуючи ступінь наочності, організуючи сприйняття через 

почуттєві відчуття (зорові, слухові), активізуючи інтелектуальну діяльність та 

формуючи механізм розумових дій. 

Особливе місце в системі інформаційно-комунікаційних технологій 

займає мультимедіа. Термін «мультимедіа» (від лат. multum – багато та англ. 

medium – засіб, спосіб) наразі тлумачиться по-різному. Так, у словнику 

професійної освіти мультимедіа визначається як інформаційна технологія, що 

поєднує в одному програмному продукті різноманітні види інформаційних 

ресурсів: тексти, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію [2, с. 201]. Близьким до 

цього є визначення, яке надає «Енциклопедія техніки» – це комп’ютерна 

технологія, яка забезпечує з’єднання декількох видів пов’язаної між собою 

інформації (текст, звук, фото, малюнок, анімація, відео тощо) в єдиний блок, а 

http://spectrum.library.concordia.ca/1155/1/MQ54265.pdf
http://www.21israel-music.com/Multimedia.htm
http://www.21israel-music.com/Multimedia.htm
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також носій такої інформації. Словник іноземних слів розкриває значення 

«мультимедіа» як інформаційної комп’ютерної системи з розширеними 

функціями, яка здатна працювати із зображенням (відео), звуком, текстом та 

поєднуватися в інтерактивному режимі з іншими системами. 

У сучасних підручниках з інформатики мультимедіа визначається як 

сучасна інформаційна технологія, що забезпечує об’єднання графічних образів, 

відео, звуку та інших спеціальних ефектів за допомогою комп’ютерних засобів 

(О. Пушкар [3, с. 543]; одна із нових технологічних форм інформаційного 

суспільства, яка створює принципово новий рівень опрацювання інформації та 

інтерактивної взаємодії людини з комп’ютером (В. Інгенблек), завдяки чому 

відкривається широкий простір для творчості. 

Тож, почасту мультимедіа розглядають як комп’ютерну технологію, що 

дозволяє гнучко керувати потоками різноманітних інформаційних ресурсів – 

текстами, графічними зображеннями, музикою, відеозображенням тощо. 

Наведемо приклади мультимедійних засобів навчально-ігрового 

призначення культурологічної тематики для дітей дошкільного віку. 

Серія «Дитяча колекція» «Школа Вовка Панаса» (2006 – 2011; видавник – 

«Атлантик») – цикл мультимедійних навчально-ігрових ресурсів, розроблених 

спеціально для занурення дітей дошкільного віку до світу культури і мистецтва. 

У цих електронних засобах навчальна теоретична інформація подана в цікавій 

для дітей формі, за участі анімаційних персонажів Вовка Панаса та Білки 

Сопілки, всі тексти озвучені та проілюстровані, навчання поєднується з іграми 

та розвагами.  

Мінімальні технічні вимоги до навчально-ігрових програм: Microsoft 

Windows 98/ 2000/ XP, 1000Мгц процесор, інтегроване відео, 128 RAM, мишка. 

 

 

   
 

Обкладинки дисків «Українські народні казки», «Традиції українського 

народу» та «Міфи України» серії «Дитяча колекція». 

 

До серії, серед інших, входять такі мультимедійні видання: 

«Традиції українського народу». Навчально-ігрова програма про основні 

обряди, ритуали та звичаї, яких українці дотримувалися споконвіків. 

«Українські народні казки». До змісту мультимедійного засобу включено 

народні казки «Чарівна рукавичка», «Лисичка, Котик і Півник», «Коза-дереза», 



221 

«Котигорошко», «Івасик-Телесик», «Колобок» та ін. Диск наповнений малими 

формами усної народної творчості: прислів’ями, приказками, скоромовками, 

для закріплення інформації та розваги – ребуси, кросворди та 

мультиплікаційний фільм. 

 

   
Сторінка меню навчально-ігрової програми «Традиції українського 

народу» та розповідь про традицію. 

 

   
Сторінки навчально-ігрової програми «Українські народні казки». 

 

Слід звернути увагу на те, що навчально-ігрові програм із серії «Дитяча 

колекція» («Школа Вовка Панаса») сприяють залученню дітей до світу 

мистецтва, відкриваючи для них специфіку того чи іншого виду мистецтва, 

розвивають мовлення, здібності, зацікавлення, підвищують настрій та 

мотивацію до навчальної дільності та розвитку. 
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СЕКЦІЯ 5 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

 

АСПЕРГИЛЬОЗ ЕКЗОТИЧНОЇ ПТИЦІ  В “ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК”, 

М. ХАРКІВ 

Лабушняк А. П., Фахурдінова С. В. 

Науковий керівник: кандидат ветеринарних наук Пархоменко Л. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Аспергильоз (Aspergillosis) - захворювання, викликане пліснявими 

грибами роду Aspergillus. У птахів хвороба характеризується ураженням 

органів дихання та серозних оболонок інших органів, а саме - печінки, 

кишечнику, селезінки, нирок, центральної нервової системи та повітряних 

порожнин трубчастих кісток. 

Збудники хвороби належать до вищих недосконалих грибів класу 

Deuteromycetes, роду Aspergillus, групи головчастих цвілій. Основними 

збудниками аспергильозу є: Aspergillus fumigatus Fres, Aspergillus flavus Link, 

Aspergillus niger, Aspergillus nidulans. Найбільше етіологічне значення мають 

види A. flavus, A. рarasiticus (афлатоксікоз, ціклотіазоновий токсикоз), А. 

fumigatus (аспергіллотоксикоз), A.ochraceus (охратоксикоз) і А. clavatus 

(аспергіллоклаватустоксикоз), які продукують різні афлатоксини. 

Основні гриби роду Aspergillus продуценти мікотоксинів: Aspergillus 

flavus - афлатоксин А, В1, В2, G1, G2, Р та інші; A. parasiticus - афлатоксин В1, 

В2, M1, M2; A.ochraceus - охратоксин А. До найбільш вивчених мікотоксинів 

відносяться афлатоксини, що виробляються грибом Aspergillus flavus. 

Аспергильоз набув розповсюдження серед домашньої, декоративної та 

дикої птиці. Хворіють на аспергильоз кури, індики, качки, гуси, голуби та інші 

птахи. Найбільш чутливий до хвороби молодняк. 

Відомо, що аспергильоз людини є професійним захворюванням 

голубоводів, працівників птахогосподарств і робітників інших професій, 

пов'язаних з вдиханням рослинного пилу, багатого спорами гриба. 

Крім пневмомікозів, аспергили (Aspergillus clavatus, Aspergillus fumigatus) 

можуть викликати алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів, вражати 

шкіру і слизові оболонки ротової порожнини. 

Для запобігання захворювання птиці аспергильозом необхідно 

забезпечити оптимальні зоогігієнічні умови утримання, повноцінну годівлю за 

раціонами, збалансованими за білком, вітамінами, мінеральними речовинами та 

мікроелементами тощо. 

Метою досліджень була діагностика, лікування та профілактика 

грибкових інфекцій птиці ( Клас:  Птиці; Загін: Птиці-носороги; Сімейство: 

Птиці-носороги; Рід:  Гомраї; Вид:  Коричневий калао (Вогняний гамрай 

Buceros hydrocorax hydrocorax). 
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Задачі: 

- Провести клінічний огляд птиці під час її карантинування 

- Зробити змиви із носової порожнини та клюву 

- Провести лабораторну діагностику щодо грибкових інфекцій 

- Розробити схему лікування та дезінфекції приміщень у присутності птиці. 

Матеріали та методи. Проводили клінічне дослідження 10 особин птиці 

Вогняний гомрай (Buceros hydrocorax hydrocorax). У день прибуття до 

мультикомплексу “Фельдман Екопарк” відбувся відбір на мікробіологічне 

дослідження (мазок з ротоглотки) для виявлення уражень грибковою 

інфекцією. Методом відбору матеріалу для тесту можуть бути мазки (мазок з 

ротоглотки). Методом дослідження є мікробіологічний метод, виявлення 

збудника в матеріалі методом світлової мікроскопії, виділення чистої культури 

посівом на живильні середовища (агар Чапека), МПА - рН 5,5-6,5 та 

ідентифікацію збудника за культурально-морфологічними і живильними 

властивостями. Через дві доби карантування було зареєстровано гибель однієї 

особини. Для діагностики аспергільозу до лабораторії направили 10 мазків з 

ротоглотки. 

Результати досліджень. Виявлено грибок (Aspergillus spp.) вогняних 

гамраїв (Buceros hydrocorax), які були танспортовані в мультикомплекс 

“Фельдман Екопарк” та знаходилися у карантинному приміщенні. 

Під час карантинування птиці спостерігали загальне пригнічення, 

відсутність апетиту. Через дві доби карантинування зареєстровано загибель 

однієї особини(рис.1). 

 
 

 

 

Під час патологоанатомічного розтину було виявлено колонії грибка 

(світло-сірого кольору), найбільше біля органів дихальної системи та серця, 

збільшення у розмірах та підвищення тиску у жовчному міхурі, також було 

виявлено пластинчате нашарування товщиною 2мм на серозній оболонці 

черевної порожнини (без спороносних колоній). На інших системах органів 

патологічних змін не виявлено( рис. 2). 

Під час патологоанатомічного розтину було виявлено колонії грибка 

(світло-сірого кольору), найбільше біля органів дихальної системи та серця, 

а б 

Рис. 1. Зовнішній вигляд Вогняного гомрая (Buceros hydrocorax 

hydrocorax) а) жива та б) загибла особина. 
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збільшення у розмірах та підвищення тиску у жовчному міхурі, також було 

виявлено пластинчате нашарування товщиною 2мм на серозній оболонці 

черевної порожнини (без спороносних колоній). На інших системах органів 

патологічних змін не виявлено( рис. 2). 

 
Рис. 2. а) серце уражене Aspergillus spp.; б) жовчний міхур загиблої птиці; 

в) пластинчате нашарування на серозній оболонці черевної порожнини. 

 

За результатами мікробіологічних досліджень виявлено гриб сімейства 

Aspergillus. 

Лікування птиці за допомогою ітраконазолу 100мг (¼ капсули один раз на 

добу, кожній птиці перорально після годівлі) та інгалації однохлористим йодом 

з алюмінієвою пудрою (1 літр однохлористого йоду на 200 грамів алюмінію у 

пластиковому відрі, тривалість інгаляції 30 хв.) обумовило припинення 

захворювання (на мікробіологічному дослідженню не було виявлено грибкових 

інфекцій). 

Висновки. 1.Під час карантинування було виявлено інфекцію на 

аспергильоз у птиці вогнянний гомрай (Buceros hydrocorax hydrocorax). 

2.Лікування ітраконазолом 100мг за схемою: ¼ капсули один раз на добу, 

кожній птиці перорально після годівлі та інгалації однохлористим йодом з 

алюмінієвою пудрою (1 літр однохлористого йоду на 200 грамів алюмінію 

впродовж 30 хв.) виявилося ефективним. Підтвердженням ефективності 

лікування є відсутність росту грибів на поживному середовищі. 
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Благополуччя птахівничих господарств по заразним захворюванням птиці 

забезпечується виконанням цілого комплексу організаційно-господарських, 

зоогігієнічних і ветеринарно - санітарних заходів. Висока санітарна культура в 

птахівничих господарствах ― залог їх стійкого благополуччя відносно 

захворювань різної етіології. Успіх боротьби з інфекційними хворобами 

залежить від правильної та своєчасної діагностики захворювань птиці, з 

виконанням комплексу загальних і спеціальних експрес-методів досліджень. 

Профілактика ньюкаслської хвороби  є одним із завдань ветеринарної 

медицини в усьому світі. Актуальність даної проблеми  підкреслюється 

особливою увагою МЕБ та підлягає контролю як  особливо небезпечне 

захворювання сільськогосподарської, синантропної та декоративної птиці. 

Мета і завдання досліджень: провести моніторинг ньюкаслської хвороби 

птиці у Сватівському районі Луганської області. Для здійснення мети була 

поставлена наступна задача: 

 провести аналіз епізоотичної ситуації щодо ньюкаслської хвороби на 

території Сватівського району Луганської області; 

Ньюкаслська хвороба птиці, за даними МЕБ, була зареєстрована  у різних 

країнах світу як у 2018, так і у  першому півріччі 2019 року. 

Так у 2018 році спалахи захворювання були зафіксовані у Бельгії (1), 

Намібії (3), Ізраїлі (8), Казахстані ( 1). До переліку країн, у яких реєстрували 

захворювання, у 2019 році  додалися: США (3), Мексика (10), Росія (1), 

Болгарія (5). Також продовжували реєструатися  спалахи на території Ізраїлю 

(7). Динаміка спалахів захворювання наведена на рисунку 1. 

 
Рис. 1 Кількість спалахів ньюкаслської хвороби в країнах світу станом на 

кінець 2018 року та на 1 травня 2019 року. 

 

За даними Держпродспоживслужби України з 2006 року в Україні 

хвороба Ньюкасла не реєструється. 
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Вакцинопрофілактика НХ  птиці вакциною зі штаму Ла - Сота  формує 

імунний захист на фоні циркуляції збудника, що запобігає виникненню спаліхів 

захворювання. При цьому недостатній контроль за напруженістю імунітету та 

розрахунку термінів ревакцинації птиці знижує ефективність  ветеринарно – 

санітарних заходів вакцинопрофілактики захворювання. 

Контроль напруженості імунітету  птиці ( n=24) до ВНХ за рівнем антитіл 

вказує на високий рівень групового імунітету (100 %) у приватних 

господарствах  с. Рудівка, с.  Преображне, с. Містки, с. Куземівка. (Рис. 2). 

 
Рис.2 Відсоток позитивних до ВНХ проб та рівень антитіл у курей, що 

належать громадянам  різних селищ Сватівського району. 

 

Одержані результати досліджень підтверджують необхідність проведення 

широкого систематичного епізоотологічного моніторингу серед 

сприйнятливого поголів'я водоплавної птиці для прогнозування епізоотичної 

ситуації щодо ньюкаслської хвороби. 
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Актуальність теми. Проблема алергічного отиту домашніх тварин стає 

дедалі актуальною. За останніми даними які було проведено в Україні половину 

власників (50%) кормлять своїх тварин зі столу, 26% готують натуральне 

харчування, 22% купляють корм. Неправильне харчування тварини приводить 

до збільшення алергічних реакцій. Алергія змінює вушне середовище, 

внаслідок цього може розвинутися вторинна інфекція, викликана бактеріями 

або грибком.  

Мета роботи полягала у визначенні етіологічного фактору захворювання 

котів на отит. 

Задача. Провести комплексну діагностику хворих котів з ознаками отитом. 

Методи досліджень. Під час діагностики отиту було використано 

клінічний, метод отоскопії, мікроскопічний метод, статистичний.  

Результати досліджень. За період з 2018 по 2019 рік, до клініки «Вет 

плюс» надійшло 40 котів з отитом, серед них 13 тварин з алергічним отитом, 

інші тварини були з отитом іншої етіології: травмами вух, кліщами, грибкової 

та бактеріальної інфекції.  

 
Рис.1. Причини виникнення отиту у котів умовах клініки «Вет плюс» 

 

Під час проведення власних досліджень щодо причин які провокують 

алергію, було отримано відсоткове відношення даних факторів. 

 
Рис.2. Причини виникнення алергії у котів. 
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За даними рисунку 2 видно, що найчастіше алергічний отит був 

викликаний кліщами (34,1%), харчовою алергією (29,3%), впливом факторів 

навколишнього середовища (25,9%) та слина блохи (10,7%). 

При захворюванні котів на отодектоз у 100% випадків було виявлено 

алергічний отит. 

Висновки: 

1. Встановлено етіологічні фактори алергічного отиту серед досліджених 

котів. Найвищий відсоток даного захворювання зумовлено наявністю кліщів 

Оtodectos cynotis (34,1%). 

2. Отити харчової етіології дорівнювали 29,3 відсотки, а вплив фактори 

навколишнього середовища та слина блохи становили 25,9% та 10,7%, 

відповідно. 
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В останні роки істотно змінилася структура харчування населення 

України. Насамперед значно зросло споживання фруктів, які є важливою 

складовою у структурі оптимального харчування. І хоча за кількістю 

споживання фруктів Україна ще відстає від багатьох країн світу, використання 

цієї групи продуктів досягло в нашій країні 53 кг в рік.  

З початку 90-х років споживачі стали більш обізнані про екзотичні 

фрукти, що і стало першим кроком до їх просуванню на український ринок.  

Зараз знайти такі фрукти на прилавках простіше, ніж навіть два роки тому. 

Відбувається формування і розширення групи регулярних споживачів цих 

продуктів.  Український споживач досить швидко звикає до малознайомих 

продуктів, тому і попит на них різко зростає. Українські компанії, що 

займаються імпортом фруктів в Україну, мають безліч проблем, головні з яких - 

високі транспортні тарифи і складна митна процедура.  Пік споживання 

екзотичних фруктів в Україні припав на докризовий 1997 рік і першу половину 

1998 року.  Зараз воно швидко відновлюється. На думку фахівців, український 

ринок може в рік поглинути понад 19 тисяч тон тропічних плодів (з ананасами).  
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Але поки українці споживають менше 10 тисяч тон. Незважаючи на всі 

коливання, частка досліджуваних екзотичних фруктів стійко становить 3 

відсотки сукупної вартості фруктового імпорту (їх частка в обсязі, безумовно, 

нижче, так як вони дорожче "масових" фруктів). У структурі їх імпорту більш 

3/4 припадає на ананаси, частка яких поступово знижується, так само як і 

частка гуаява, манго і мангустана (об'єднаних в одну товарну групу), протягом 

ряду років займали друге місце, але в 1999 році поступилися його авокадо (7,3 

відсотка і 14,6 відсотка відповідно), щодо розширювальному свою ринкову 

нішу.  Частка інших екзотичних фруктів істотно менше 1 відсотка. 

Одночасно змінилися споживчі переваги. Яблука залишаються 

найпопулярнішими з фруктів (їх споживання на одну людину досягає 10,3 кг у 

рік), на 2-е місце виходять банани (7,3 кг у рік), на 3-е - цитрусові (6,2 кг у рік) 

[1]. Як показують соціологічні опитування [2, 3], серед фруктів домінують 

плоди тропічних і субтропічних рослин: понад 40% українських сімей 

вживають їх систематично, ще більше 50% сімей - час від часу [2]. 

Відомо понад 1,5 тис. різних видів тропічних плодових рослин. Найбільш 

популярні такі плодові культури, як банан, манго, ананас, папайя і авокадо. На 

українському ринку в останні роки з'явився ряд тропічних плодів, що раніше не 

поставлялися і були невідомі більшості населенню країни, основними 

виробниками яких є країни Центральної та Південної Америки, Екваторіальної 

Африки, Південно-Східної Азії та деякі інші країни з тропічним і субтропічним 

кліматом [2]. Сучасні технології обробітку дозволяють реалізовувати тропічні 

фрукти практично повсюдно, а відносно невисока їх вартість робить ці 

продукти досить популярними як серед населення, так і серед технологів 

громадського харчування, що використовують їх при виробленні різноманітної 

кулінарної продукції. Слід зазначити, що у вітчизняній довідковій та науково-

технічній літературі інформація про харчової цінності (хімічному складі) 

багатьох представників групи тропічних фруктів представлена недостатньо.  

Плоди манго, авокадо і папайї володіють значною вологістю. Поряд з цим 

плоди манго характеризуються найбільш високим вмістом вуглеводів, особливо 

сахарози у порівнянні з плодами авокадо і папайї. Плоди папайї містять більше 

вітаміну С і бета-каротину, ніж плоди авокадо і манго. Плоди авокадо слід 

розглядати в якості джерела нерозчинних харчових волокон (12,2%), а також 

мінеральних речовин. Для плодів авокадо також характерний значний вміст 

ліпідів (>16%). Ліпіди авокадо представлені (в % від загального вмісту ліпідів у 

100 г їстівної частини плодів зазначеного фрукта) полярними ліпідами - 6,4; 

стеринами - 5,12; вільними жирними кислотами - 7,68; триацилгліцеридами - 

78,3; ефіри стеринів - 1,25. Переважаючою фракцією є триацилгліцериди. При 

вивченні жирнокислотного складу ліпідів авокадо було встановлено високий 

вміст у їх складі олеїнової кислоти (53,2% від загальної кількості жирних 

кислот), що дозволяє віднести плоди авокадо до цінних джерел ненасичених 

жирних кислот - олеїнової та лінолевої. 

Що стосується вмісту в плодах досліджуваних мінеральних речовин, 

концентрація міді у плодах авокадо – на рівні 0,23 мг/100 г їстівної частини 

фрукта, манго – 0,41, папайя – 0,04; марганцю – відповідно 0,096; 0,31, 0,089, 
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цинку – 0,89; 0,21; 0,08 мг/100 р. По смаковим особливостям і хімічним 

складом плоди авокадо різко відрізняються від інших досліджених тропічних і 

субтропічних плодів і трохи нагадують горіхи. Висока енергетична цінність 

(160 ккал на 100 г м'якоті) і низький вміст вуглеводів дозволяють віднести 

плоди авокадо до цінних продуктів харчування, в тому числі для хворих на 

цукровий діабет. 
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Найчастіше у рибницьких господарствах, що спеціалізуються на 

вирощуванні коропових риб, реєструються випадки зараження риби 

збудниками крустацеозів (збудник аргульозу – Argulus foliaceus; збудник 

лернеозу коропових риб – Lernea elegans; збудники синергазильозу – Sinergasilus 

major, Sinergasilus lieni; збудники ергазильозу – Ergasilus briani, E. sieboldi).  

Оскільки, діагноз на крустацеози ставиться на основі результатів 

клінічних досліджень та виявлення збудників крустацеозів, було проведено 

ретельний клінічний огляд риби ураженої рачками класу Crustacea. У 

досліджуваних коропових риб часто виявляли відразу декілька видів паразитів. 

У коропа аргулюси частіше локалізувались у ділянці грудних плавників, 

на черевці, біля голови (поодинокі екземпляри), біля основи хвостового 

плавника та на хвостовому плавнику. Поодинокі аргулюси були виявлені на 

спинному та грудних плавниках. У місцях локалізації аргулюсів виявляли 

розлите почервоніння та невеликі крововиливи розміром від 2 до 5 мм. 

Лернеї у коропа були виявлені у ділянці черевця (від 2 до 7 екземплярів), 

особливо часто біля анального отвору, на бічних поверхнях тіла – від 3 до  10 

екземплярів. У деяких випадках лернеї також локалізувались на поверхні 

грудних, черевних, спинного та хвостового плавників. При цьому на поверхні 

плавників були виявлені крововиливи розміром до 5 мм. Також у спорадичних 

випадках, збудники лернеозу локалізувались на поверхні зябрових кришок, біля 

очей та на поверхні очного яблука. 
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У місцях локалізації лерней (на тілі риби) були виявлені крововиливи та 

виразки розміром від 3 до 20 мм із червоними та білими краями, із 

прикріпленими збудниками лернеозу всередині. 

У задавнених випадках виявляли глибокі проникаючі до м’язів виразки, зі 

значними ділянками некрозу всередині. За незначної інвазії (3–4 екз.) та рано 

навесні лернеї локалізувались, в основному, під лускою, частково виступаючи 

з-під неї. При відпрепаровуванні луски під нею виявляли збудника лернеозу та 

крововилив розміром від 2 до 3 мм. 

За спалахів лернеозу у літні місяці клінічна картина була подібною до 

хвороб із симтомокомплексом «краснухи» – клінічні ознаки схожі на вірусну 

веремію коропа, аеромоноз та псевдомоноз (куйовдження луски, наявність 

значної кількості виразок та крововиливів на поверхні тіла риби). При цьому 

лерней не завжди виявляли на поверхні риби. Про їх паразитування свідчили 

лише характерні зміни цілісності луски: їх край був нерівним із виїмками 

різного розміру. 

В окремих випадках на поверхні тіла риби додатково виявляли ріст грибів 

роду Saprolegnia, для яких пошкодження цілісності покривів риби є 

сприятливим середовищем для розвитку та розмноження. Наявність сапролегнії 

є додатковим свідченням ослаблення організму риби паразитами (крововтрата 

зумовлена  живленням паразитів кров’ю; дія токсинів, які виділяють аргулюси 

та лернеї). 

У період літнього спалаху моноінвазії лернеозу у коропа при мікроскопії 

зіскрібків із зябер нерідко виявляли збудників лернеозу на різних стадіях 

розвитку (крім статевозрілих), тобто лернея може прикріплюватись не лише до 

поверхні тіла, але й до зябер риби, пошкоджуючи їх. 

Також влітку, при спалахах лернеозу, у коропових риб виявляли 

виразкування і перфорацію міжпроменевої тканини плавників. 

Слід зазначити, що при огляді дволіток коропа восени (у жовтні) 

поверхня їх тіла була вкрита надмірним шаром щільного матового слизу із 

сіруватим відтінком. Під час мікроскопії цього слизу виявлена значна кількість 

збудників аргульозу (до 5 екз. у полі зору), що свідчить про настання значних 

змін в організмі коропа під дією паразита. Аргулюси, в свою чергу, таким 

чином пристосовуються до зимівлі. Слиз на поверхні тіла риби захищає 

паразитів від негативного впливу факторів зовнішнього середовища, зокрема, 

від впливу низьких значень температури, а також значною мірою захищає від 

дії протипаразитарних засобів, що застосовуються для лікувально-

профілактичної обробки риби. 

У ФОП Хоменко встановили спорадичні випадки паразитування 

збудників ергазильозу на зябрах дворічок коропа та збудників лернеозу на 

поверхні їх тіла. У цьому випадку на поверхні тіла риби були виявлені значні 

крововиливи та виразки, а зябра риби були темно-вишневого кольору із 

ділянками некрозу на краях зябрових пелюсток. Кількість ергазилюсів на 

зябрах була незначною (5±0,22 екз.), що класифікується як носійство, але 

патологічні зміни зябер були подібними до таких як за значної інтенсивності 

синергазильозу рослиноїдних видів риби. 
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Локалізація аргулюсів та лерней у рослиноїдних риб була аналогічною: 

аргулюси та лернеї частіше локалізувались на черевці у ділянці від грудних 

плавників до анального отвору, на бічних поверхнях тіла і плавниках, а також 

біля голови. У деяких рибин виявлено значну кількість збудників лернеозу на 

спині. Паразитів часто виявляли біля основи хвостового плавника. У місцях 

паразитування аргулюсів виявляли крововиливи розміром від 2 до 5 мм. У той 

же час у місцях паразитування лерней частіше відмічали виразки, розміром від 

3 до 10 мм або невеликі за площею крововиливи зі збудниками лернеозу. 

У рослиноїдних видів риби реєстрували випадки одночасного 

паразитування збудників аргульозу і синергазильозу, лернеозу і 

синергазильозу. Оглядаючи зябра рослиноїдних риб нерідко виявляли значний 

їх набряк, а за високої інтенсивності інвазії (від 15 синергазилюсів і більше) – 

надмірну кількість слизу на їх поверхні. Крім того, найчастіше за інвазування 

синергазилюсами зябра рослиноїдних риб мали мармурове забарвлення, тобто 

значні ділянки зябер були некротизованими, інші ділянки – навпаки, 

кровонаповненими. Також за значної інтенсивності інвазії на краях зябрових 

пелюсток можна було виявити ділянки сірого кольору (некротизовані ділянки 

зябрової тканини) та самих синергазилюсів, які мали вигляд сірувато-жовтих 

ниток із розгалуженнями на кінцях. 

Отже, аргулюси та лернеї частіше прикріплюються у місцях, де луска 

меншого розміру, менш щільна і міцна ніж луска на спинній поверхні тіла, тому  

прикріплення та живлення паразитів на цих ділянках значною мірою полегшується. 

Паразитування як лернеї, так і аргулюса характеризується 

крововиливами, утворенням виразок у риб. У випадках спалаху інвазії також 

відбувається піднімання та куйовдження луски у риби, що ймовірно є 

наслідком проникнення патогенної мікрофлори у відкриті рани, які виникли 

внаслідок життєдіяльності паразитів та як результат розвитку вторинних 

захворювань інфекційної природи. 

Паразитування як ергазилюсів, так і синергазилюсів призводить до 

некрозу тканини зябер, їх набряку та надмірного ослизнення. Оскільки зябра є 

органом дихання риби, подібні зміни не можуть не позначатись на її 

фізіологічному стані. При зниженні вмісту кисню у воді, така риба швидше 

гине від асфіксії, оскільки непошкоджена площа її зябер не здатна забезпечити 

організм достатньою кількістю кисню. 

Отримані нами результати підтверджують дані різних авторів щодо 

клінічних ознак паразитування збудників крустацеозів: аргулюси паразитують 

на поверхні тіла різних видів риби із виникненням набряків, крововиливів та 

виразок, а також сприяють розвитку вторинних захворювань; лернеї, 

паразитуючи на поверхні тіла риби, також спричиняють виникнення 

аналогічних клінічних ознак. При паразитуванні ергазилюсів на зябрах риби 

виникає запалення, руйнується епітелій зябрових пелюсток, некротизується 

тканина зябер, відбувається інтоксикація організму риби; при паразитуванні 

синергазилюсів розвивається запалення, зябра набрякають, бліднуть внаслідок 

порушення кровообігу, тканина зябер некротизується. 
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На відміну від доступних даних літератури, було виявлено локалізацію 

збудників лернеозу на різних стадіях розвитку (крім статевозрілих) на зябрах 

коропових риб. Частіше їх виявляли на зябрах коропів, за значної інтенсивності 

інвазії (більше 10 екз.). 

Слід зазначити, що окрім асоційованого паразитування рачків класу 

Crustacea, у зіскрібках із зябер коропа, строкатого товстолобика, білого амура 

різних вікових груп було виявлено дактилогірусів (збудник – Dactylogirus 

vastator) (в основному, носійство, у однорічок – дактилогіроз). За 

паразитування синергазилюсів на зябрах рослиноїдних риб, інтенсивність 

інвазії дактилогірусами становила 1–4 екземпляри. При одночасному 

паразитуванні із аргулюсами і лернеями на коропі старших вікових груп, 

інтенсивність інвазії дактилогірусами становила від 5 до 17 екземплярів. 

Тобто, якщо збудники крустацеозів локалізуються лише на поверхні тіла 

риби, зябра риби можуть уражатись іншими видами паразитів, наприклад, 

моногенеями. За умови одночасного паразитування як на поверхні тіла риби, 

так і на її зябрах, збудники крустацеозів витісняють інші види паразитів 

(виникає конкуренція у живленні). 
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Проблема забезпечення населення продуктами харчування є однією з 

найбільш важливих і складних завдань, які стоять перед людством.  Продукти 

харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в основних 

поживних речовинах і енергії, але і виконувати профілактичні та лікувальні 

функції. Тому стан харчування є одним з найважливіших факторів, що 

визначають здоров'я нації. Одним з найбільш перспективних напрямків у 

забезпеченні населення м'ясною продукцією є виробництво баранини. 

В останні роки спостерігається тенденція до зростання поголів'я овець.  

Поряд з цим в підвищенні ефективності вівчарства істотне значення має 

зниження захворюваності тварин від паразитарних хвороб, обумовлене 

широким розповсюдженням інвазій. 

Метою нашої роботи було вивчити ефективність сучасних лікарських 

засобів різних хімічних груп за мелофагозу овець. 

Встановлено, що найбільш ефективним лікарським засобом при лікуванні 

овець, хворих на мелофагоз, виявився бровермектин 1 %, який застосовували 

дворазово з інтервалом 25 діб. Його екстенс- та інтенсефективність на 28-му 

добу експерименту становила 100,0 %. 

Так, на 3-тю добу після першого введення бровермектину 1 % його 

екстенс- та інтенсефективність становила 100,0 % Вже із 7-ої доби ці показники 

знижувалися відповідно до 83,3 та 97,2 %, що вказує на те, що препарат не діяв 

на стадію лялечки мелофаг. До 25-ої доби інвазованість тварин зростала, а 
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ефективність знижувалася відповідно до 66,7 та 92,2 %. Після повторного 

введення дослідним тваринам бровермектину 1 % на 28-му добу і до кінця 

експерименту тварини повністю одужували 

За одноразового застосування бровермектину 1 % інвазованим вівцям їх 

повного одужання не спостерігали (ЕЕ – 33,3 %, ІЕ – 86,2 %), що ще раз 

підтверджує стійкість стадії лялечки мелофаг у процесі їх розвитку до дії 

інсектициду.  

Ефективність себацилу 50 % за дворазового обприскування дослідних 

овець з інтервалом 25 діб була вищою, ніж за одноразового його використання. 

Так у четвертій дослідній групі овець на 3-тю добу після першої обробки 

тварин ЕЕ та ІЕ препарату становила 83,3 та 91,5 % відповідно. В подальшому 

ефективність себацилу 50 % знижувалася і становила: на 7-му добу – 66,7 та 

87,2 %, на 14-ту добу – 50,0 та 83,8 %, на 25-ту добу – 50,0 та 83,5 %. Після 

другої обробки дослідних тварин себацил 50 % показав помірну ефективність 

щодо мелофаг, на 39-ту добу експерименту ЕЕ та ІЕ становили відповідно 83,3 

та 88,6 %. За одноразового застосування себацилу 50 % при лікуванні овець, 

хворих на мелофагоз, показники екстенс- та інтенсефективності поступово 

знижувалися і становили відповідно: на 3-тю добу – 83,3 та 88,7 %, на 7-му 

добу – 83,3 та 86,2 %, на 14-ту добу – 66,7 та 85,6 %, на 25-ту добу – 50,0 та 

85,2 %,  на 28-му добу – 33,3 та 84,5 %, на 32-гу добу – 33,3 та 83,1 %, на 39-ту 

добу – 33,3 та 77,2 %.  

Використання хворим на мелофагоз вівцям універму, який задавали 

згідно настанови дві доби поспіль, не призводило до повного одужання тварин, 

викликаючи зниження показників інтенсивності мелофагозної інвазії. Так з 3-ої 

по 7-му доби після задачі препарату його ЕЕ та ІЕ становили 100,0 %. В 

подальшому ефективність універму поступово знижувалася, що свідчить про 

нечутливість лялечок мелофаг до засобу та їх подальший розвиток на тілі 

овець. Вже на 14-ту добу експерименту ефективність відповідно дорівнювала 

83,3 та 92,8 %, на 25-ту добу – 66,7 та 84,3 %,  на 28-му добу – 66,7 та 78,4 %, на 

32-гу добу – 50,0 та 78,0 %, на 39-ту добу – 33,3 та 72,4 %.  

Показники екстенсивності та інтенсивності мелофагозної інвазії у процесі 

лікування хворих овець впродовж експерименту наведено у табл. 4.12, 4.13.  

Так, після першого введення бровермектину 1 % на 3-тю добу 

експерименту імагінальних форм мелофаг на тілі овець першої дослідної групи 

не виявляли. Однак, починаючи з 7-ої і до 25-ої доби, ЕІ зростала з 16,7 до 

33,3 %. Після другого введення бровермектину 1 % хворих тварин до кінця 

досліду не виявляли . 

У першій дослідній групі овець, яким одноразово вводили бровермектин 

1 %, з 3-ої по 7-му добу на тілі тварин були відсутні імаго кровососок, однак 

знаходили поодинокі лялечки. На 14-ту добу досліду ЕІ становила 16,7 % і, в 

подальшому, поступово зростала: 25‒ 28 доба – до 33,3 %, 32 доба – 50,0 %, 39 

доба – 66,7 %.  

У третій дослідній групі овець, яких з лікувальною метою одноразово 

обробляли себацилом 50 %, впродовж 3–7 діб експерименту екстенсивність 

мелофагозної інвазії становила 16,7 %. Починаючи із 14-ої доби, цей показник 
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починав поступово зростати і дорівнював: 33,3 %, на 25-ту добу – 50,0 %, 

впродовж 28–39 діб – 66,7 %.  

За дворазової обробки хворих овець себацилом 50 % на 14-ту добу 

досліду ЕІ становила 16,7 %, на 7-му добу – 33,3 %, на 14-ту добу – 50,0 %, на 

25-ту добу – 50,0 %. Починаючи із 28-ої доби і до кінця експерименту, 

екстенсивність інвазії знижувалася до 16,7 %, що пов’язане із повторною 

обробкою тварин на 25-ту добу.  

У п’ятій дослідній групі овець, яким задавали препарат універм разом із 

кормом дві доби поспіль впродовж 3–7 діб хворих тварин з імагінальними  

формами мелофаг на їх тілі не виявляли. Однак вже на 14-ту добу досліду ЕІ 

дорівнювала 16,7 %, що вказує на несприйнятливість лялечок кровососок до дії 

препарату. Впродовж 25–28 діб ЕІ почала зростати і становила 33,3 %, а на 32-

гу та 39-ту доби відповідно сягала 50,0 та 66,7 %.  

У контрольній групі овець екстенсивність інвазії знаходилася на рівні 

100,0 % впродовж усього експерименту. Водночас показники інтенсивності 

мелофагозної інвазії поступово зростали з 137,5±2,1 екз. комах (до початку 

лікування) до 169,2±2,9 екз. (на 39 добу експерименту). 

Показники інтенсивності інвазії у процесі лікування хворих на мелофагоз 

овець у першій дослідній групі тварин (за одноразового введення 

бровермектину 1 %) характеризувалися відсутністю дорослих кровососок 

впродовж 3–7 діб. В подальшому, на тілі дослідних тварин почали виявляти 

мелофаг, які на нашу думку, почали виходити із лялечок. Так на 14-ту добу  ІІ 

становила 7,0 екз./гол., на 25 добу – 13,5±2,5 екз./гол., на 28 добу – 

17,0±1,0 екз./гол., на 32 добу – 21,3±3,2 екз./гол., на 39 добу – 25,5±2,6 екз./гол. 

Разом із тим, у другій дослідній групі овець, яким вводили бровермектин 1 % 

дворазово з інтервалом 25 діб, на 3-тю добу експерименту комах не виявляли, 

вже на 7-му добу ІІ була на рівні 5,0 екз./гол., на 14-добу – 8,0 екз./гол., на 25-ту 

добу – 14,5±1,5 екз./гол.. Із 28-ої і до 39-ої доби вівці повністю одужували.  

У третій дослідній групі овець, яким одноразово застосовували себацил 

50 %, показники інтенсивності інвазії на 3-тю добу після обприскування 

препаратом знизилися з 146,7±5,3 до 18,0 екз./гол., і в подальшому впродовж 

експерименту починали зростати. Так на 7-му добу досліду ІІ дорівнювала 22,0 

екз./гол., на 14-ту – 23,0±2,0 екз./гол., на 25 добу – 25,3±2,2 екз./гол.,на 28 добу – 

26,5±1,8 екз./гол., на 32 добу – 29,7±1,5 екз./гол., на 39 добу – 40,5±2,7 екз./гол. 

У четвертій дослідній групі овець, яким вже дворазово застосовували 

себацил 50 %, після першого обприскування препаратом ІІ на 3-тю добу 

знизилася з 137,5±4,3 до 13,0 екз./гол.. Потім з 7-ої до 25-ої доби ІІ зростала до 

25,7±1,8 екз./гол. Після другого обприскування дослідних овець препаратом 

показники ІІ знизилися і становили: на 28-му добу 9,0 екз., на 32гу добу – 11,0 

екз./гол., на 39-ту добу – 19,0 екз./гол. У п’ятій дослідній групі овець, яким 

задавали разом із кормом препарат універм дві доби поспіль, на початку 

експерименту впродовж 7-ми діб імагінальних форм мелофаг на тілі тварин не 

виявили. Однак, починаючи із 14-ої доби, показники ІІ поступово зростали. Так 

на 14-ту добу ІІ дорівнювала 12,0 екз./гол., на 25 добу – 26,5±4,5 екз./гол., на 28 

добу – 37,5±4,5 екз./гол., на 32 добу – 39,3±5,2 екз./гол., на 39 добу – 50,5±1,2 екз./гол.  
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Отже, ефективність лікарських засобів за мелофагозної інвазії овець 

залежить від способу та кратності їх застосування. Найбільш ефективними 

виявилися препарати, які застосовували дворазово з інтервалом 25 діб, а також 

лікарські засоби системної дії.  
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Паразитарні хвороби м'ясоїдних завдають значної шкоди їх здоров'ю, при 

цьому велике значення відіграє навколишнє середовище, яке забруднено 

яйцями геогельмінтів і цистами патогенних найпростіших. Виділяючись в 

зовнішнє середовище з фекаліями собак, збудники паразитозів здатні 

накопичуватися і тривалий час зберігати життєздатність в умовах міста [1].  

Анкілостомоз - це хвороба, що викликається нематодами Ancylostoma 

caninum і A.braziliense і A.tubaeforme у собак і котів. Ураження A.tubaeforme у 

котів характеризується пригніченням, кривавим поносом, порушеннями 

функцій респіраторного апарату [2]. Часто інвазія протікає у поєднанні з 

інвазією нематодою Uncinaria stenocephala, також належить до род. 

Ancylostomatidae. 

Анкілостоми харчуються, занурюючи свій головний кінець в слизову 

оболонку кишечника хазяїна, розриваючи капіляри і захоплюючи звільнену 

кров. Еритроцити лизуються шляхом утворення пор [3]. При цьому 

виділяються антикоагулянти, що сприяє активному кровотоку і припиненню 

утворенню згустку в місці прикріплення паразита [4]. Вивільняється гемоглобін 

(Hb). У просвіті кишечника паразита він деградує за допомогою 

напіввпорядкованого шляху каталізу, який включає аспарагінові та цистеїнові 

кислоти і металопротеази [5]. 

Анемія, як один з основних ознак, характеризується зниженням вмісту 

гемоглобіну, а іноді і еритроцитів в одиниці об'єму крові. Анемія визнана 

симптомом, а не самостійним захворюванням, і супроводжує багато 

фізіологічних і патологічних процесів в організмі. При цьому вкрай рідко 

первинною причиною прояву анемії стають патології кровотворної системи. 

Анемія часто супроводжує інфекції різної етіології і відіграє значну роль в їх 

прояві і перебігу, будь то паразитарна, бактеріальна або вірусна інфекція 

На практиці нами було зустрінуте 12 випадків клінічного прояву 

анкілостомозу у собак, з них: 7 цуценят, у віці 1,5 місяця, 4 цуценя у віці 2,5 4 

місяці і 1 дорослий собака 1,2 року. 

У цуценят у віці 1,5 місяців клінічні ознаки інвазії Ancylostoma caninum 

були найбільш яскраво вираженими. Відзначалася млявість протягом 2 днів, 

блювота протягом останньої доби, зниження апетиту. Останні 4 дні господарі 

відзначили м'який стілець. А за останню добу у самого маленького за вагою 
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цуценя почався пронос чорного кольору. Ні дегельмінтизації, ні вакцинації 

тварини не піддавалися. При огляді виявили зневоднення від 5 до 8%, слизові 

оболонки і кон'юнктиви блідо-рожеві, частота серцевих скорочень становила 

180-190 ударів в хвилину. У слабкого цуценя спостерігалося зниження 

температури до 37,5 ° С, прослуховувалися шуми в серці. Були зібрані зразки 

крові і фекалій для проведення диференціальної діагностики паразитарної 

крововтрати від крововтрати на тлі вірусних інфекцій. Відразу була проведена 

інфузійна терапія. 

Незважаючи на те, що протягом 4-х годин був поставлений діагноз і 

призначено специфічні антигельмінтики і супутня терапія, слабке щеня 

загинуло вранці наступного дня з профузним кривавим проносом і ознаками 

порушення функцій серцево-судинної і дихальної систем. 

Решта цуценята при агресивній терапії клінічно відновилися лише на 21-й 

день. У цуценят у віці 2,5 і 4 місяців, незважаючи на різницю у віці, клінічна 

картина інвазії була схожою. Власники відзначали розм'якшення стільця, його 

почастішання, темний колір, припускали біль в животі у зв'язку з 

занепокоєнням тваринного, помітили зниження активності і швидку 

стомлюваність протягом останніх 5-ти днів. При огляді загальна температура 

тіла у тварин залишалася без змін. Частота серцевих скорочень становила 

160 уд / хв.  

У молодшого цуценя спостерігалася блідість видимих слизових оболонок, 

тьмяність вовняного покриву і рясна лупа. У дорослої собаки відзначений 

перемежовується пронос темного кольору, його почастішання протягом 

останніх двох тижнів. Знижений апетит, зниження активності. Власники 

займалися самолікуванням тварини. При огляді температура тіла залишалася 

без змін, частота серцевих скорочень становила 90 уд / хв., дихання було не 

прискорено. Відзначено набряки підшкірної клітковини. 
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Кролівництво – галузь тваринництва, яка дозволяє в короткі терміни, при 

відносно невеликих витратах кормів, отримати цінну м'ясну продукцію.  Крім 

того, від кроликів можна отримати, в залежності від породи, сировину для 

легкої промисловості - хутро, пух і шкурки.  М'ясо кроликів як дієтичний 

продукт рекомендований для дітей, літніх людей та для людей з проблемами 

травлення, серцево-судинної системи.  Кролівництвом можна займатися як 

любителям в приватних подвір'ях, так і на промислових масштабах. Одним з 

найбільш поширених інвазійних захворювань в кролівництві є псороптоз. 

Псороптоз завдає значних економічних збитків галузі та стримує розвиток 

кролівництва. Збиток складається з втрати приросту, недоотримання приплоду, 

загибелі молодняка, витрат на лікування і відновлення стада та ін. При 

встановленні особливостей епізоотології псороптозу звертали увагу на 

поширення, вікову і сезонну динаміку інвазії. При проведенні анамнезу, 

враховували умови утримання, годівлі, форми прояву й характер перебігу 

хвороби. В умовах особистого господарства клінічно та акарологічно було 

обстежено 94 тварини віком від 1 міс. до 4-х років, у тому числі 18 кролематок, 

4 самця і 72 голови молодняку віком 1-5 місяців. З метою встановлення 

діагнозу у тварин, підозрюваних у захворюванні на псороптоз, проводилися 

біотичні дослідження зскрібків, які відбиралися з внутрішньої поверхні вух.  

Аналіз даних показує, що псороптоз (нашкірна короста) має поширення 

серед обстежених кролів. Екстенсивність інвазії (ЕІ) склала у середньому 

25,9%. Екстенсивність ураження молодняку склала 19,4%.  

При вивченні особливостей клінічного прояву і тяжкості перебігу 

хвороби в залежності від віку та статі тварин відмічено, що у більшості 

дорослих тварин псороптоз перебігав у неускладненій формі (75,0-83,3%).   

На відміну від дорослих захворювання у молодняку перебігає в 

ускладненій формі (71,4%). У значному відсотку випадків псороптоз мав 

ускладнений перебіг й у самців, що складало у середньому по групі 25,0%. У 

кролематок ускладнений перебіг хвороби, порівняно із самцями, спостерігали 

значно менше (16,7%). У трьох кроленят (21,4% від хворого молодняку) інвазія 

перебігала з явищами менінгоенцефаліту, запалення середнього і внутрішнього 

вуха. Нами була виявлена залежність захворювання на псороптоз у кроликів та 

ЕІ від статі. У відсотковому відношенні найбільш ураженими виявилися 

кролематки і самці. Кліщів роду Psoroptes виявили в матеріалі від 25,0% 

обстежених самців, 33,3% кролематок. інвазію спостерігали частіше у дорослих 

кролів старших за 8-9 місяців. Така особливість епізоотології псороптозу кролів 

у приватному господарстві, вочевидь, обумовлена тим, що кроленят господарі 

довго не утримують, а у віці 4-5 місяців вже реалізують на м’ясо, тому за цей 

період не спостерігається значного поширення хвороби. 
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Широкому розповсюдженню хвороби серед самців сприяє їх часте спарування 

із різними самками, що призводить до інвазування цієї групи тварин. 

Індивідуальне або попарне утримання кролематок обмежує можливість 

розповсюдження хвороби. Утримання молодняку сумісно із кролематками 

сприяє зараженню кроленят. З метою вивчення сезонної динаміки псороптозу у 

різні пори 2018 року відбирали матеріал від 80 хворих кролів. За результатами 

досліджень встановлено, що кролі хворіють на псороптоз переважно у холодну 

пору року. Найбільша кількість інвазованих тварин встановлена восени, взимку 

та навесні. У вересні-жовтні було обстежено 18 кролів (2 самця, 7 кролематок, 9 

голів молодняку). В матеріалі від 1 самця, 3 кролематок, 4 кроленят (31,8% від 

числа обстежених) було виявлено по 7-11 кліщів у зскрібку. Взимку було 

інвазовано 27,3% обстежених кролів. У січні-лютому було обстежено 22 

тварини (3 самця, 8 самиць, 11 голів молодняку). У матеріалі від 2 самців, 2 

самиць і 2 кроленят виявили по 6-9 кліщів. Навесні (березень) було обстежено 

18 тварин (3 самця, 7 кролематок, 8 голів молодняку). Кліщі виявлені у 

матеріалі від 1 самця, 1 кролематки, 1 кроленяти. ЕІ у цю пору року склала 

16,6%. Інтенсивність інвазії була в середньому по 4-7 кліщів у зскрібку. 

Найменша інвазованість зареєстрована влітку. У червні акарологічно було 

обстежено 18 тварин (3 самця, 6 самиць, 9 голів молодняку). Кліщів виявили у 

матеріалі від 2 тварин (1 самки, 1 кроленяти). Екстенсивність інвазії влітку 

склала в середньому 11,1%. Ступінь ураження була невисокою, у матеріалі 

виявляли по 2-3 кліща.   

Результати проведених досліджень показали, що в умовах м. Рубіжне 

кролі особистих господарствах інвазовані на псороптоз в усі сезони року. 

Найвища екстенсивність та інтенсивність інвазії зареєстровані восени, взимку 

та навесні. Найменша ступінь інвазованості виявлена влітку.  

 

 

ЗБУДНИКИ КИШКОВИХ ПРОТОЗООЗІВ У СОБАК ТА КОТІВ 

Рейда М.О., Івлева О.В. 

Науковий керівник: кандидат ветеринарних наук Ващик Є.В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

У ветеринарних клініках м. Харкова були виявлені збудники 

трихоманозу, гіардіозу, цистоізоспорозу, кріптоспородіозу, саркоцистозу, які 

при дослідженні були ідентифіковані як, відповідно Tritrichomonas foetus 

Riedmueller 1928, Giardia lamblia (Lambl, 1859) Kof. & Christiansen 1915, 

Cystoisospora canis Nemesri 1960, Cystoisospora felis (Wenyon, 1923) Frenkel 

1977, Cystoisospora ohioensis (Dubey, 1975) Frenkel 1977, Isospora rivolta (Grassi, 

1879),  Cryptosporidium parvum Tyzzer 1912, Sarcocystis sp. 

Tritrichomonas foetus - грушоподібні трофозоїти (10-25 х 3-15 мкм), мають 

одне ядро і кілька джгутиків, кожен з яких починається від базального тільця, 

розташованого на передньому, округлому кінці тіла. Джгутики вільно 

розташовуються попереду, а один спрямований назад і формує ундулюющу 

мембрану вздовж всієї довжини тіла, а потім вільно триває ззаду за його 
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межами.  Аксостіль, гиаліновий стрижень, який виконує функцію скелета, 

простягається по довжині всього тіла і зазвичай видається ззаду. 

У свіжих препаратах трихомонади рухливі і завдяки жгутикам і мембрані 

просуваються крутящимися  штовхоподібними рухами. За розмірами 

трофозоїти схожі з Giardia, але швидше рухаються  «ривками» і мають 

хвилясту, чим відрізняються від млявого руху і типових «очей» (двох великих 

ядер) Giardia.   

Cryptosporidium parvum  виявляли методом мазка-відбидку і фарбування 

фекалій (Циль-Нельсен).  При цьому ооцисти криптоспоридій набувають 

яскраво-червоного коліру.  Вони мають вигляд округлих утворень діаметром до 

5 мкм, всередині деяких з них видно подовжені спорозоїти .  Супутня 

мікрофлора забарвлюється в зелений колір.  Краплі жироподібних речовин і 

грудочки детриту також забарвлюються в яскраво-червоний колір, але вони не 

мають чітких контурів і будь-якої внутрішньої структури. 

Необхідно провести диференціальну діагностику. Оцінка робиться за 

показниками, запропонованими M. Bulgin (1983), після забарвлення за Грамом.  

- у полі зору мікроскопа майже чиста культура грамнегативних дрібних, 

товстих, із закругленими кінцями паличок, розташованих купками. 

Орієнтовний діагноз – кишкова коліінфекція.  

- в мазках-відбитках переважають грампозитивні товсті, з 

прямокутними кінцями бацили, розташовані поодиноко, парами або 

короткими ланцюжками. Орієнтовний діагноз – ентеротоксемія.  

- при мікроскопії мазків у полі зору переважають нейтрофільні клітини 

з мікробами. Орієнтовний діагноз – сальмонельоз.  

- в мазках є не пофарбований за Грамом освіти, за величиною і формою 

нагадують еритроцити, частина їх має світлий обідок. Орієнтовний 

діагноз – криптоспоридіоз.  

- в мазках-відбитках міститься різноманітна мікрофлора, серед якої 

важко визначити переважаючу. Така картина характерна для інфекцій, 

спричиненими вірусами. Остаточно наявність ешеріхіозних збудників 

визначається дослідженнями патологічного матеріалу, передбаченими 

методичними вказівками з бактеріологічної діагностики колібактеріозу 

тварин. 

В організмі тварин Giardia spp. зустрічали в двох формах: трофозоїти і 

цисти. Трофозоїти - рухомі форми, грушоподібні форми, 9-21х5-12 мкм, мають 

2 ядра і 4 пари джгутів, які є органелами руху і присмоктуючий диск, за 

допомогою якого вона фіксується до епітеліальних клітин кишки.  Передній 

кінець тіла лямблії широкий, закруглений, задній, хвостовий - загострений.  По 

середній лінії тіла лямблії проходять дві опорні нитки, які ділять клітку на дві, 

однакові за будовою симетричні частини.  У кожній з них є по одному ядру.  

Спинна поверхня і хвостовий кінець лямблії покриті одинарної 

цитоплазматичної мембраною.  У лямблій відсутні мітохондрії і апарат 

Гольджі, є ендоплазматичний ретикулум, де в клітці найбільш інтенсивно 

відбувається процес синтезу речовин.  Цитоплазма лямблії прозора. Цисти в 
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свою чергу мають щільну оболонку і захищені від несприятливих впливів 

навколишнього середовища, зберігаються в фекаліях. 

Мають овальну форму, розмір 8-15 х 7-10 мкм. У цитоплазмі цист 

знаходиться 2 або 4 ядра і згорнутий жгутиковий апарат. 

Cystoisospora ohioensis – виділена від собак. Ооцисти від еліпсоїдальної 

до яйцеподібної форми, розміри 20-27х15-24 (середнє 23-24 х 19-21) нм, з 

гладкою, безбарвною блідо-жовтої оболонкою, яка складається з одного шару 

приблизно 0,8 мкм, вистелена тонкою мембраною, без мікропіля  або полярної гранули. 

Cystoisospora felis  - виділена від котів. Ооцисти яйцеподібної форми, 32-

53х26-43 (середнє значення, 42-43х 1-33) нм, з гладкою, від блідо-жовтого до 

блідо-коричневого кольору. 

Оболонка одношарова, вистелена тонкою мембраною, без мікропілю, без 

полярної гранули. 

Cystoisospora rivolta ооцисти округлої або яйцевидної форми, порівняно 

дрібні: (21-28) х (18-23) мкм. Мікропілє відсутнє. Між споронтом та стінкою 

ооцисти у свіжовиділених ооцистах спостерігали включення (туманні 

тіла).Туманні тіла зникають у міру споруляції ооцист. 

Cystoisospora canis - ооцисти еліпсоїдної або злегка яйцеподібної форми, 

34–42 х 27–33 (середній, 38 х 30) мкм. 

Оболонка від блідо до світло-зеленого кольору, одношарова стінка 

товщиною 1,3-1,5 мкм, іноді вистелена дуже тонкою мембраною, без мікропіля,  

полярної гранули, але з крихітними краплинами на внутрішньої стінки ооцисти 

на широкому кінці.   

Cystoisospora burrowsi - спорульовані ооцисти від сферичної до 

еліпсоїдальної форми, розміром 17-22 х 16-19 (середній 20 х 17) мкм. З 

гладкою, жовто-зеленою, одношаровою оболонкою, товщиною близько 1 мкм, 

без мікропіля, або полярної гранули.   

Sarcocystis sp.- величина спороцист, що виділяються з фекаліями 

м'ясоїдними тваринами, коливається від 7,8 до 16,3 мкм. 

Особливостями саркоцист є те, що вони спорулюють в кишечнику і в 

зовнішньому середовище виходять у вигляді спорульованої або інвазійної 

ооцисти, яка містить дві спороцисти і в кожній з них по чотири спорозоїта.  

Ооциста має ніжну, тонку оболонку. Вона швидко руйнується, а спороцисти, 

покриті дуже щільною оболонкою, потрапляють у зовнішнє 

середовище.Загальна характеристика збудників кишкових протозоозів 

виявлених у фекаліях собак та котів представлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Характеристика збудників кишкових протозоозів виявлених  

у котів та собак. 

Збудики Розмір, мкм Форма Оболонка 

Цистоізоспора
*
 тонка, 

безбарвна або 

коричнева 

від котів: 

C. felis  

C. rivolta 

 

45х33 яйцеподібна  

26х24 округло-овальна  

від собак: 

C. canis   

C. ohioensis 

C. burrowsi 

 

39х32 округло-овальна  

24х20 округло-овальна  

21х18 округло-овальна  

Кріптоспорідії    

C. parvum 5,0х4,5 округло-овальна тонка, безбарвна 

Саркоцисти
**

    

ооциста - округла дуже тонка, 

безбарвна 

спороциста (у 

собак) 

14х10 яйцеподібна тонка, безбарвна 

спороциста (від 

котів) 

11х8 яйцеподібна тонка, безбарвна 

Giardia lamblia      

Трофозоїт 9х12 грушоподібна  

Цисти 8х12 овальна  

Tritrichomona

s foetus 

5х25 грушоподібн

а 

 

Майже усі збудники кишкових протозоозів мають округлу або 

яйцеподібну форму, крім збудників гіардіозу та трихоманіазу, які мають 

грушоподібну форму. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОМІОПАТІЇ У КІШОК 

Смірнова Т. А. 

Науковий керівник: кандидат медичних наук Овчаренко Г. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

За статистичними даними хвороби серцево-судинної системи посідають 

провідне місце серед хвороб незаразної етіології і є основною причиною 

смертності в хатніх тварин, зокрема у кішок. Вроджені вади виявляються дуже 

рано і не є досить поширеними серед загальної кількості серцево-судинних 

патологій. Нерідко причинами передчасної загибелі старих тварин бувають 

набуті хвороби: кардіоміопатії, ураження стулок атріовентрикулярних клапанів та ін. [1-3]. 

Кардіоміопатії – це захворювання міокарду, за яких відбуваються його 

структурні або функціональні порушення, які не зумовлені ішемією, 

гіпертензією, клапанними вадами і вродженими захворюваннями серця. В 

останній час рівень захворюваності кішок на ці нозологічні одиниці перевищує 
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50,0 % від усіх хвороб серця. Проте, незважаючи на вищевикладене, етіологія і 

патогенез кардіоміопатій і набутих вад серця в кішок є маловивченими.  

Найбільш вірогідною причиною цих хвороб вважають генетичну 

детермінованість, різноманітні інфекції, інвазії, інтоксикації, недостатність карнітину, таурину. 

Метою нашої роботи було вивчення поширення і причини захворювань 

серця в домашніх котів. Нами було обстежено 10 котів різних порід, віком 1–16 

років, яким був поставлений діагноз кардіоміопатія. 

Ми встановили, за даними літератури, що на частку кардіоміопатій 

припадає більше 90 % всіх хвороб серця в котів. У переважної кількості котів 

ця патологія протягом усього життя перебігає безсимптомно, тому 

відслідкувати частоту таких випадків досить важко. Найчастіше в свійського 

кота реєструються гіпертрофічна, рестриктивна і дилатаційна форми 

кардіоміопатій. Найбільш часто симптоматичний перебіг кардіоміопатії 

проявляється за діастолічної серцевої недостатності [1]. 

У результаті проведеного аналізу порідної схильності котів до 

захворювання на кардіоміопатії нами було встановлено, що найчастіше дане 

захворювання реєструється у свійського кота шотландської висловухої (близько 

40 %) та британської короткошерстної (близько 30 %) порід [3,4]. 

Вік дослідних котів був у межах від 6 міс до 16 років. Аналізуючи дані 

вікової динаміки захворюваності тварин нами було встановлено, що до 

захворювання на кардіоміопатію свійські коти схильні в будь якому віці. В той 

же час захворюваність котів на кардіоміопатії у віці 10 років і старших було в 

2,5–3 рази меншим, порівняно з тваринами до 10–річного віку. Це може бути 

пов’язане з великим відсотком смертності тварин за кардіоміопатій, до 

досягнення ними 10–річного віку. 

Кардіоміопатії у свійського кота мають переважно безсимптомний 

перебіг. Найбільш часто зустрічалисяся наступні симптоми і ознаки: 

гипорексія, зниження толерантності до фізичних навантажень, дефіцит пульсу, 

альтернуючий пульс, пульс малої хвилі, зміщення серцевого поштовху в 

каудальному напрямку, кашель, вологі хрипи в легенях, переповнення яремних 

вен кров'ю і кахексія (більше 60 %). Менш часто (близько30 %) – периферичні 

набряки і позитивний венний пульс. 

До основних причин розвитку вторинної кардіоміопатії у свійського кота 

в умовах міста є гіперазотемія, що розвивається за перебігу хронічної хвороби 

нирок, і перехворювання міокардитами внаслідок панлейкопенії та 

коронавірусної інфекцій. Це можна підтвердити лабораторними дослідженнями 

сироватки крові на концентрацію креатиніну, серцевого тропоніну І та 

імуноферментним аналізом на вірусні інфекції. 

Найкращим неінвазивним методом діагностичного підтвердження та 

диференційної діагностики кардіоміопатії у свійського кота є ехокардіографія. 

Лікування свійського кота за кардіоміопатії носить симптоматичний 

характер та направлене на ліквідацію наслідків серцевої недостатності. 

Висновок. Діагностика кардіоміопатії кішок повинна бути комплексною, 

з урахуванням даних анамнезу, клінічної картини, лабораторних (загально 
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клінічний і біохімічний аналізи) та інструментальних (електрокардіографія, 

ехокардіографія, рентгенографія) методів дослідження. 
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Вірус лейкозу кішок (ВЛК, FeLV) – це важке вірусне захворювання, що 

характеризується злоякісним розростанням кровотворної тканини, синдромом 

імунодефіциту і анемією[3]. 

Збудником ВЛК є РНК-вірус типу C, роду онковірусів, сімейства 

ретровірусів. Має діаметр 100-110 нм і сферичну форму. Найпоширеніший з 

ядерних білків має молекулярну вагу 27000 і називається р27. Оболонка, яка 

оточує ядро і укладає в себе зовнішню поверхню частинки, має впроваджені в 

неї глікопротеїнові спайки,у яких знаходяться антигени, які стимулюють 

вироблення віруснейтралізуючих антитіл[4] 

Вірус вражає клітини в стадії мітозу (інтенсивного їх поділу). Ця 

особливість дуже важлива в патогенезі ВЛК, так як вірус розвивається в 

основному в тканинах, що містять клітиниякі швидко діляться -це кістковий 

мозок, стовбурові клітини епітеліальних поверхонь[1]. 

Захворювання поширене у всьому світі. Ознаки зараження виявляють, 

приблизно, у 40% кішок. Однак більшість тварин одужує і частота віремії 

значно менша (1-2%). Джерелом збудника інфекції є інфіковані кішки. 

Виділяється вірус зі слиною, молоком, сечею; інфекція передається контактним 

шляхом, головним чином при взаємному вилизуванні. Також зараження може 

відбуватися повітряно-краплинним шляхом. Можлива передача через укуси 

блох[2]. Дорослі кішки менш сприйнятливі до вірусу лейкозу, ніж кошенята. 

Мета роботи. Провести епізоотологічне обстеження та лабораторну 

діагностику кішок на вірусну лейкемію на базі ветеринарної клініки 

«Дружочек». 

Матеріали і методи дослідження. В роботі використовували 

епізоотологічні, серологічні, клінічні, вірусологічні методи. 
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Результати досліджень та їх обговорення. На FeLV нами було досліджено 

358 кішок віком від 1 до 19, із яких у 74 тварин (20,7%) був виявлений вірус 

лейкемії років (табл.1). 

 

Таблиця 1.  Анамнестичні данні котів, інфікованих FeLV. 

Анамнестичні данні Вірусоносії лейкемії котів 

Тварин вивозять за місто 

(16%) 

12 гол. 

Домашнє утриманя (39%) 29 гол 

Підібрані з вулиці (45%) 33 гол  

Самці  (88%) 65 гол 

Самки  (12%) 9 гол 

 

Як видно з таблиці 1, більшість котів-вірусоносіїв (88%) були самцями. 

Подібна статева схильність до зараження вірусом FeLV пояснюється 

агресивною поведінкою котів, оскільки зараження частіше відбувається 

контактним шляхом. Серед інфікованих тварин 80,5% на момент постановки 

діагнозу не були вакциновані, 19,5% проходили щорічну вакцинацію, але 

жодному з них не вводили антигенні компоненти FeLV. 

На підставі проведених досліджень встановлено, що на лейкемію хворіли 

коти середнього (від 4 до 8 років) і старшого віку (від 9 до 19 років), але 

зустрічаються пацієнти і віком від 1 до 3 років. При цьому відсоток летальних 

випадків котів-вірусоносіїв становив 30-32%. Всі летальні випадки зафіксовані 

нами протягом 3 місяців з моменту звернення хозяїв в клініку. 

Клінічні ознаки при захворюванні на FeLV, які наведені у табл. 2, 

характеризувалися запальними процесами в ротовій порожнині (17%), 

збільшенням реґіонарних лімфовузлів (54%), які були виявлені нами 

ультразвуковому дослідженні, пухлинними процесами (12%), що також 

підтверджено гістологічними дослідженнями, рентгенограмою і 

абдоменоцентезом рідини черевної порожнини. 

 

Таблиця 2. Клінічні показники у котів, інфікованих FeLV. 

Клінічні показники Вірусоносії лейкемії котів  

Запальні процеси в ротовій 

порожнин 

17 

Рідина в грудній і черевній 

порожнині 

8 

В’ялість, зниження апетиту 40 

Діарея, блювота 27 

Збільшення лімфовузлів 54 

Кон’юнктивіти, риніти 26 

Анемія 2 

Пухлинні процеси 12 
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В умовах виробництва зустрічаються захворювання тварин, що 

супроводжуються порушенням водного обміну, при якому настає обезводнення 

організму, що призводить до значного збільшення в'язкості крові і зменшення 

поперечника, особливо венозних судин. У таких випадках утруднюються 

внутрішньовенні введення лікарських речовин. Відомо, що тривале 

всмоктування лікарських рідин при внутрішньом'язовому, підшкірному  

введенні не дає швидкого бажаного терапевтичного ефекту. У зв'язку з цим у 

медичній практиці останніми роками внутрішньовенні введення лікарських 

речовин з великим успіхом замінюються внутрішньокістковими. Дослідниками, 

а також лікарями-практиками доведені безпечність і ефективність застосування 

внутрішньокісткового введення лікарських речовин і контрастних мас з 

діагностичною метою. Доведена також швидкість потрапляння введених 

внутрішньокісткових рідин в загальне венозне русло організму, що дало 

можливість прирівнювати внутрішньокістковий метод до 

внутрішньовенного.Завдяки особливій структурі венозного русла в кістках 

введена внутрішньокісткова лікарська речовина швидко виводиться з кістки і 

потрапляє в загальне судинне русло організму. Цей дуже важливий феномен 

швидкого потрапляння лікарської речовини в загальне венозне русло при 

внутрішньокістковому введенні є необхідною умовою можливості заміни 

внутрішньовенних ін'єкцій внутрішньокістковими. Проте внутрішньокісткові 

ін'єкції з лікувальною або діагностичною метою у ветеринарній практиці 

застосовуються дуже рідко.Причиною цьому, мабуть, являється відсутність 

відпрацьованої методики проведення внутрішньокісткових ін'єкцій і 

спеціальних голок для внутрішньокісткового введення. 

Необхідність якнайшвидшої і ефективної дії лікарських речовин, 

особливо у тварин, яким ускладнені внутрішньовенні ін'єкції, спонукала нас 

приділити в першу чергу увагу вибору анатомо-топографічних ділянок і 

техніки внутрішньокісткової ін'єкції на телятах. 
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На підставі клінічної практики і анатомічних досліджень, вибиранакістка 

для внутрішньокісткових ін'єкцій, повинна відповідати наступним вимогам:  

1. Кортикальний шар в точці введення голки має бути тонким, легко 

проколюваний голкою. 

 2. Обране місце повинно розташовуватися на поверхні і легко 

відшукуватися.  

3. Щоб уникнути ушкодження судин і нервів точки для внутрішньокісткових 

ін'єкцій мають бути далеко від місця проходження останніх. 

Ознаками правильного введення голкислід рахувати відчуття провалу 

голки, міцну фіксацію її, виділення при відсмоктуванні поршнем шприца краплі 

крові або краплі жиру.  

В результаті подальшого проведення досліджень нами відпрацьована 

методика внутрішньокісткових ін'єкцій на телятах, але її можна проводити  на 

поросятах, ягнятах, лошатах та собаках, кроликах, кішкахі морських свинках. 

Отже, анатомо-топографічна ділянка для внутрішньокісткових ін'єкцій у 

телят являється латеральний горб клубової області - маклок. В цей час теля ми 

фіксували в стоячому положенні. Той, що проводить маніпуляцію підходить до 

тварини з протилежного боку, обертаючись спиною до голови теляти. В цей же 

час промацується трикутний виступ маклока с пальцевидною впадиною у 

центрі. Укорочена голка для спинномозковихпункцій (голка Бира) довжиною 

3–4 см обов’язково  с мандреном притискається до 1 фаланги вказівного пальця 

(з метою найміцнішої фіксації мандрена в голці) і вводиться у центр 

пальцевидного втискування трикутного виступу маклока в напрямі назад, вниз і 

трохи всередину на глибину 1,0-1,5 см до відчуття хрускоту 

проколюваноїтрабекули і так званого "провалу". Після введення голки виймають 

мандрен, приєднують шприц, наповнений лікарською речовиною, голка на 2-3 мм 

відтягується назад, і розчин вводиться із застосуванням деякого зусилля. 

Якщо при введенні розчину знадобиться більше зусилля, то це вказує на 

те, що голка знаходиться зблизька компактного шару кістки і це заважає 

проведенню ін'єкції. У такому разі необхідно знову від'єднати шприц, вставити 

в голку мандрен і дещо змінити напрям голки, намагаючись їй дати напрям 

уздовж розташування стовпчикової частини клубової кістки. Після цього 

потрібно знову вийняти мандрен, приєднати шприц і вводити рідину. 

Для контролю правильності внутрішньокісткової ін'єкції можна зробити 

аспірацію вмісту кістки. Індикатором правильності введення служить поява 

червонястого кольору рідини в шприці. Після введення відповідної кількості 

лікарської рідини шприц від'єднують, витягають голку. 

Внутрішньокісткові ін'єкції можна робити з таким же успіхам і при 

лежачому положенні тварини. При цьому введення проводиться в маклок, який 

знаходиться із зовнішнього боку, де спостерігається менше натягнення шкіри, і 

нижче розташованих тканин. Для більшої зручності і заощадження часу при 

введенні великої кількості лікарських рідин (наприклад розчину глюкози) 

можна застосувати апарат Шилова. 

Для внутрішньокісткових ін'єкцій хворим тваринам використовують ті ж 

лікарські рідини, що і внутрішньовенно, за винятком хлористого кальцію, при 
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введенні якого виникає некроз кістковомозкової тканини. Кількість рідини, що 

вводиться, при введенні через кістку більше на 20-25%, чим при 

внутрішньовенному. Одночасно теляті можна  ввести до 400-500 мл глюкози і 

більше.Швидкість введення лікарських рідин через кістку не повинна 

перевищувати 5 мл/сек. 

Внутрішньокісткові введення лікарських речовин можна застосовувати не 

лише при диспепсії, але і при інших захворюваннях (різні бронхопневмонії), 

при яких вони легше здійснюються, чим внутрішньовенні. При 

внутрішньокісткових ін'єкціях лікарська речовина негайно поступає в 

кровоносне русло організму, минувши при цьому  бар'єр печінки, і тим самим 

активніше проявляє свою дію. Швидкість дії є важливою умовою при лікуванні 

тварин, що знаходяться у важкому стані і з ослабленою сердечною діяльністю. 

Виявилось, що у ветеринарній практиці внутрішньокісткові ін'єкції 

бувають незамінні і дозволяють простіше і ефективно використати лікувальні 

засоби і не вимагають особливої фіксації тварин та здійснені  для будь-якого 

фахівця ветеринарної служби. 
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ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ 

ІМУНОМОДУЛЯЦІЇ ПТИЦІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБИ 

НЬЮКАСЛА 

Пішоха В. О., Аль Саяснєх Обада 

Науковий керівник: кандидат ветеринарних наук Пархоменко Л. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Птахівництво є інтенсивною і динамічною галуззю аграрного сектору, 

воно забезпечує населення дієтичною продукцією – м'ясом та яйцем. На 

сьогодні важливим для птахівництва залишається завдання щодо збільшення 

поголів'я птиці м'ясних і яйценосних порід, забезпечення її продуктивності й 

зниження собівартості продукції. Однак, на економічну стабільність галузі 

впливає прояв хвороб, зниження імунітету птахів, ембріональна смертність, 

виведення та виживання молодняку. 

Як відомо, ембріональний розвиток птиці відбувається поза 

материнським організмом, унаслідок чого харчування зародка лімітується тією 
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кількістю поживних та біологічно активних речовин, які є в яйці. Біологічні 

якості яєць залежать від рівня повноцінності годівлі, умов утримання та 

фізіологічного стану птиці. Для поліпшення ембріогенезу, підвищення 

виведення і резистентності організму курчат застосовують різні методи 

безпосереднього впливу на яйце. Зокрема, обробка яєць лазерним червоним світлом [1]. 

Використання впливу лазерного випромінювання на живі організми 

добре обгрунтовано теоретично і підтверджено експериментально, воно 

успішно застосовується в рослинництві [2-3] і тваринництві [4-5]. 

Роботами Є.Б. Петрова (1982), Б.Ф. Бессарабова і ін. (1986), С. Д. 

Михайлової та ін. (1986), М.М. Мамукаева (1988, 1990), І.Л. Якименко та ін. 

(1990, 1991), В.Б. Матюшевіч і ін. (1995), встановлено, що лазерне 

випромінювання в червоній частині спектра має стимулюючу дію як на 

ембріональний, так і постембріональний періоди онтогенезу птиці.  

В попередніх дослідженнях встановлено що опромінення лазером 

червоного спектру 680 нм, потужністю 50 мВт, впродовж 30 секунд, 

безпосередньо перед інкубацією на 7 добу інкубації а також курчат 1,5 і 10-

добового віку підвищило виводимість яйця та перевищення живої маси курчат 

порівняно до контрольної групи.  

Також однією з проблем розвитку птахівництва є вірусні захворювання 

які неможливо виявити на ранніх етапах. Інфекції у курчат і курей небезпечні 

тим, що знищують велику кількість особин за короткий термін, в рази 

знижують несучість курей що є основною причиною економічних збитків при 

вирощуванні птиці.  

Однією з поширених інфекційних захворювань птиці є вірус хвороби 

Ньюкасла (ВХН) . Ньюкаслська хвороба (псевдочума,) – високо контагіозне 

вірусне захворювання головним чином курячих, що характеризується 

пневмонією, енцефалітом та численними крапковими ураженнями внутрішніх 

органів. При гострому перебігу хвороби летальність серед молодняка досягає 

100 %. Лікування не проводять. Хвору й підозрювану щодо захворювання 

птицю забивають безкровним методом і спалюють, щоб запобігти поширенню 

збудника інфекції.  

Для створення швидкого та напруженого імунітету проти ньюкаслської 

хвороби (НХ) у курчат найчастіше використовують живі вакцини, а для 

серологічного моніторингу імунного статусу – реакцію затримки 

гемаглютинації (РЗГА) [6-9]. 

Проведені дослідження раніше дають змогу зробити висновки щодо 

позитивного впливу на титр поствакцинальних антитіл до вірусу НХ через 30 

діб післящеплення. Так у курчат, щеплених живою вакциною зі штаму Ла Сота 

у 23 добовому віці інтраокулярно, на фоні опромінення червоним спектром 

лазеру після виведення ( 0 діб), та на 6 добу вирощування більш високий рівень 

поствакцинального імунітету . 

Метою досліджень було створення єдиного алгоритму застосування 

лазера для вдосконалення і розробки екологічно безпечних, економічно 

виправданих технологій інкубування яєць, поруч з підвищенням рівня 

поствакцинального імунітету щодо вірусу ньюкаслської хвороби. 
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Висновки. Показано, що дія червоного світла (680 нм) на інкубаційне 

яйце птиці перед закладкою на інкубацію та курчат сприяє прискоренню темпів 

розвитку ембріонів птиці на ранніх стадіях ембріогенезу, зменшує 

ембріональну смертність, збільшує виведення та виживання молодняку і 

практично не впливає на віддалений постнатальний розвиток птиці.  

В поєднанні з вакцинацією проти ВНХ має позитивні результати що дає 

змогу розробки єдиного алгоритму опромінення яєць та курчат.  
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Синдром зниження несучості курей (Edd drap syndrome-76, EDS-76, 

синдром лиття яєць) — вірусна хвороба курей-несучок, що характеризується 

різким зниженням несучості, розм’якшенням, відсутністю або депігментацією 

шкаралупи яєць, порушенням структури білка, зниженням інкубаційної якості 

яєць. Причиною захворювання є аденовірус, який уражає курей, перепелів, 

качок, індичок та ін. птахів. Перші повідомлення про СЗН-76 надійшли від 

голандських вчених у 1976 році. Хвороба реєструється в багатьох країнах світу. 
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McFerran (1977 р.) виділив вірус (штам 127) в Північній Ірландії з слизової 

оболонки носової порожнини і гортані курей, у яких спостерігалось зниження 

несучості. Надалі захворювання швидко поширилось по усьому світі [1, 2]. У 

неблагополучних щодо СЗН-76 пташиних господарствах відмічається зниження 

продуктивності курок-несучок до 60 %, частка дефектних яєць - до 40%. Вірус 

СЗН-76 не має антигенної спорідненості з жодним з серотипів аденовірусів 

курей [3]. Захворювання тривалий час може перебігати у латентній формі, а при 

сприятливих умовах та дії стресових чинників проявляти себе, найчастіше, в 

ассоціації з іншими патогенними мікроогранізмами [4]. На сьогодні 

епізоотична ситуація щодо синдрому зниження несучості в Україні вважається 

благополучною.  

Мета роботи. Провести епізоотологічне обстеження та лабораторну 

діагностику курей приватних птахогосподарств Харківської області щодо СЗН-76.  

Матеріали і методи дослідження. В роботі використовували 

епізоотологічні, серологічні, клінічні, вірусологічні методи досліджень. 

Результати досліджень та їх обговорення. При проведенні епізоотичного 

обстеження співробітниками відділу профілактики хвороб птиці ДДСП НААН 

у 2018 році в одному з приватних птахогосподарств Харківської області було 

виявлено спалах СЗН серед курей яєчної породи кросу Dominant Brown віком 

260 діб. Патологічний матеріал зберігався у холодильнику за температури – 

25 
о
С. Ізоляцію вірусу проводили на 12-денних качиних ембріонах, отриманих з 

яєць благополучного до СЗН подвір’я. Про присутність вірусу свідчила 

наявність аглютинації еритроцитів у РЗГА. Гемаглютинуючу активність вірусу 

СЗН визначали в РГА у V-подібних полістиролових планшетах з 

використанням 1 % суспензії еритроцитів півня згідно рекомендацій МЕБ. 

Інфекційну активність вірусів визначали за Рідом та Менчем. Вірусний ізолят, 

отриманий від хворої птиці, названо CЗН-17 Х . 

У 2019 р. в 4-х приватних господарствах Харківської області проведено 

серологічні дослідження щодо наявності антитіл до збудника СЗН в сироватці 

крові курей віком 107-265 діб (табл.).  

 

Таблиця 1. Результати серологічних досліджень до вірусу СЗН в РЗГА(n=50 )  

Вид птахів Титр АТ – log2 

Зміївський район Харківської області 

кури 250 д., n=15, гп. № 1 

3 log2 – 2; 7 log2 – 1; 8 log2 – 3; 9 

log2 – 5;                     10 log2 – 1; 11 log2 

– 1; 12 log2 – 2 

кури 260 д., n=15, гп. № 2 
4 log2 – 3; 5 log2 – 3; 6 log2 – 4; 7 

log2 – 2;                         8 log2 – 3  

кури 265 д., n=10, гп. № 3 
6 log2 – 2; 7 log2 – 2; 8 log2 – 2; 10 

log2 – 1;                11 log2 – 3 

кури 107 д., n=10, гп. № 4 АТ не виявлені 

 

Так, у сироватці крові дослідженої птиці (30 проб) середній титр антитіл 

становив 5,20±1,19, а напруженість імунітету склала 74 %. 
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Таким чином, за результатами проведених серологічних і вірусологічних 

досліджень встановлено перебіг захворювання на СЗН серед курей-несучок у 

приватних господарствах Харківської області. 

При встановленні діагнозу для запобігання виникнення епізоотії щодо 

СЗН необхідно використовувати роздільне харчування і утримання 

різновікових груп птахів, охороною господарства від занесення інфекції. 

У регіонах, неблагополучних щодо СЗН, для специфічної профілактики 

рекомендуємо використовувати моно- або інактивовану емульсинвакцину.  
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М’ясні консерви з яловичини є стратегічним продуктом, здатним 

зберігати свої поживні властивості впродовж тривалого часу. Проте негативні 

процеси, спричинені макроекономічною ситуацією, нестача безпечної та якісної 

сировини і несумлінне дотримання виробниками вимог національних 

стандартів призводять до погіршення показників безпечності та якості 

консервів м’ясних.  

Мета: провести ветеринарно-санітарну експертизу консервів м’ясних з 

яловичини вищого сорту виготовлених згідно ДСТУ 4450:2005, які 

представлені у торгівельній мережі та виявлення фальсифікації даного 

продукту. 

Об’єкт дослідження: У дослідженнях було використано консерви м’ясні з 

яловичини вищого сорту виготовлених у відповідності з ДСТУ 4450:2005 

восьми виробників, які реалізують свою продукцію на території 

агропродовольчих ринків Луганської області.  

Матеріали і методи: Дослідження проводили на базі лабораторії оцінки 

якості кормів і продуктів тваринного походження Інституту тваринництва 

НААН України та кафедрі інфектології, якості і безпеки продукції АПК 

Луганського НАУ. Дослідження проводили на відповідність вимогам ДСТУ 
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4450:2005 за маркуванням, органолептичними, фізико-хімічними показниками. 

Статистичну обробку даних виконували за допомогою персонального 

комп’ютера з використанням Microsoft Excel XP Professional, що входить до 

програмного пакету MS Office XP Professional. 

Результати досліджень: При огляді маркування на відповідність вимогам 

чинного ДСТУ 4518:2008 “Продукти харчові. Маркування для споживачів” 

консервів м’ясних з яловичини вищого сорту виготовлених у відповідності з 

ДСТУ 4450:2005, встановлено, що маркування проби №2 та 5 не відповідає 

вимогам національного стандарту: відсутності позначки двосимвольного коду 

країни-виробника згідно з ДСТУ ISO 3166-1:2009, в даному випадку позначки 

“UA”; відсутність індексу системи, до якої відноситься підприємство-

виробник – “А”; механічне стирання водою та спиртом маркування (дата номер 

партії) нанесеного незмивною фарбою на кришку жерстяної банки . 

За результатами лабораторних досліджень встановлено невідповідність 

вимогам ДСТУ 4450:2005 зразків № 1 та 6: маса шматочків м’яса менше 30 г, 

м’ясо не соковите, переварене, колір коричневий із червоним відтінком, запах 

без аромату прянощів, зі стороннім запахом та присмаком, наявністю хрящів, 

судинних пучків, присутність грубої сполучної тканини. Масова частка м’яса з 

жиром була нижчою у зразку № 1 на 0,2 %, №6 – на 1%, значне перевищення 

показника виявили в зразках № 2 – на 12,6%, № 3 – на 15,3%, № 5 – на 16,1 %, 

перевищення рівня масової частки жиру виявлено в зразках № 1 – на 12,4%, № 

2 – на 6%, № 5 – на 4,9%. 

Висновок: У результаті проведених досліджень за органолептичними та 

фізико-хімічними показниками встановлено, що при виготовленні консервів 

м’ясних з яловичини рядом виробників використовується сировина низької 

якості, яка піддавалась багаторазовій перезаморозці та має високий вміст 

жирової і сполучної тканини, що суперечить вимогам національних стандартів 

та свідчить про фальсифікацію продукції. 
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ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БАБЕЗІЙНОЇ ІНВАЗІЇ 

СЕРЕД СОБАК У М. ХАРКІВ 

Купін В. О. 

Науковий  керівник: кандидат ветеринарних наук Родіонова К. О. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Бабезіоз собак  це паразитарне захворювання, що викликається 

одноклітинними мікроскопічними організмами. Паразитують бабезії переважно 

в еритроцитах, можуть зустрічатись у плазмі крові та цитоплазмі клітин 

ретикуло-ендотеліальної системи. Бабезіоз  облігатно трансмісивна хвороба, 

оскільки передача збудників відбувається тільки через специфічних 

переносників - іксодових кліщів. Крім собак на бабезіоз хворіють велика та 

дрібна рогата худоба, однокопитні тварини, свині. Зареєстровані випадки 

бабезіозу і у людей. Разом з тим, у літературних джерелах не в повній мірі 

з’ясовані питання епізоотології бабезіозу собак в Україні. 

Мета: полягала у вивченні епізоотичної ситуації щодо бабезіозу собак, що 

поступали на прийом до ветеринарної клініки “ВетЛідер” м. Харкова впродовж 

2017-2018 рр. 

Об’єкт дослідження: клінічно хворі собаки різних порід, статі і віку. 

Матеріали і методи: Вивчення розповсюдження, сезонної динаміки 

захворювання собак на бабезіоз та ураженості їх збудником залежно від віку, 

статі та породи проводили шляхом аналізу записів в амбулаторних журналах та 

безпосередньої участі у здійсненні амбулаторного прийому собак, проведенні їх 

клінічного огляду і лабораторної діагностики за підозри захворювання на 

бабезіоз у приватній клініці. Так, за період з 2017 по 2018 рік проаналізовано 63 

випадки захворювання собак на даний протозооз. 

Результати досліджень: Аналіз записів в амбулаторних журналах 

засвідчує, в зимові місяці у собак спостерігалися поодинокі випадки 

захворювання на бабезіоз, що, очевидно, пов’язано з нападами кліщів на тварин 

при підвищенні температури повітря чи загостренням хронічного перебігу 

хвороби. Різке збільшення кількості уражених собак спостерігали з березня 

мясяця, що досягало максимуму (35 %) у травні. З червня по серпень 

екстенсивність бабезіозної інвазії поступово знижувалась. У середньому 

екстенсивність інвазії серед собак становила 6,0 %. Отже, територія м. Харкова 

є стаціонарно ензоотичним осередком щодо бабезіозу собак. З дослідних 63 

хворих на бабезіоз тварин 35 (55,56 %) були пси і 28 (44,44 %) - суки, тобто 

самці були уражені на 25,02 % ніж самки. Найбільш часто уражалися собаки 

вікової групи від 1 до 5 років (54,60 %), тоді як захворювання на бабезіоз 

тварин до 1 року становило 23,93 % і старших 5 років - 21,47 %. Найчастіше 

уражалися збудником бабезіозу наступні породи: німецька вівчарка (30,3 %), 

кавказька вівчарка (26,4 %). Порівняно рідко хворіли на бабезіоз собаки порід 

бультер’єр, кері-блютер’єр та російська борза. 

Висновок: 1. При вивченні захворювання собак на бабезіоз виявили, що 

найбільш висока екстенсивність бабезіозної інвазії собак виявлена у травні, 

коли хворобу реєстрували майже у 35 % обстежених собак, та вересні-жовтні 
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(хворіло біля 6 % тварин), що пов’язано з біологічною активністю іксодових 

кліщів. 2. При вивчені вікових особливостей бабезіозу виявили, що найбільш 

сприйнятливими до захворювання були собаки у віці від 1 до 5 років. 3. Більш 

сприйнятливі до бабезіозу особини чоловічої статі. Щодо порідної чутливості, 

то найбільша кількість хворих на бабезіоз собак зустрічається серед німецьких 

такавказьких вівчарок, а найменше - серед порід бультер’єр, керіблютер’єр, 

російська борза. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ 

ОСТЕОСИНТЕЗУ У ДИКИХ ПТАХІВ 

Вирва О. С. 

Науковий керівник: кандидат ветеринарних наук, доцент Дубін Р. А. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Вступ. Останнім часом лікування  та реабілітація диких птахів є новим 

нпрямом у ветеринарній медицині та потребує кваліфікації лікарів. Дикі птахи 

при отримані травм повністю втрачають властивість до польоту та без 

втручання людини приречені на смерть. На сьогоднішній день хірургічне 

лікування диких птахів недостатньо У сьогодення час такий напрям, як 

хірургічне лікування диких птахів недостатньо розвинене. Вітчизняні джерела з 

питань ортопедії даного виду тварин  носить більше популярний, чим науковий 

характер. У зв'язку з цим, мета досліджень - запропонувати та оцінити 

ефективність різних методів лікування переломів кісток грудних кінцівок у птахів. 

Матеріали і методи. Об'єктом досліджень, були 9 клінічно здорових 

голубів, а також дикі птахи -урбанофіли різних видів (сіра ворона, два граки, 

галка, звичайний канюк, вухата сова та сизий голуб), які були розділені на 3 

групи. Першій групі птахів (n=3) з метою фіксації переломів був проведений 

інтрамедулярний метал остеосинтез двома спицями Кіршнера з діаметром 1 мм кожна. 

Другій групі (n=3) - окрім введення в канал плечової кістки однієї спиці 

Кіршнера діаметром 2 мм, висвердлювали круглим бором за допомогою 

настільної електричної зуботехнічної бормашини БЭЗН- 01/2 по два отвори у 

верхньому і нижньому переломі та проводили через них хрест на хрест 

полігліколідної нитки №4. Стягуючи кінці ниток, домагалися додаткової 

фіксації відламків плечової кістки. 

Птахам першої і другої групи додатково на 10 днів були накладені 

пов'язки імунодефіциті з паперової стрічки на область перелому, а крило 

фіксували до тулуба бинтом. 

Голубам третьої групи (п=3) фіксацію відламків проводили за методикою 

J. Samour, проводячи одну спицю Кіршнера діаметром 2 мм інтрамедулярно, а 

також 3 спиці діаметром 1 мм в поперечному напрямі - одну через верхній 

відламок і дві через нижній відламок. Фіксацію кінців спиць проводили 

самозастиваючої пластмаси «Протакрил-м». 

Здоровим голубам з дотриманням правил асептики і антисептики з 

використанням поєднаної анестезії проводили остеотомію лівої плечової кістки 
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в середній частині діафізу. Через три доби після відтворення перелому робили 

відкриту репозицію відламків. 

Усі оперативні втручання голубам проводили з використанням поєднаної 

анестезії. Для премедикації за 20-30 хвилин до загальної анестезії 

внутрішньом'язово ін'єктували 0,1% -ний розчин атропіну сульфату в дозі 0,03-

0,05 мл та 1% -ний розчин кетопрофена в дозі 0,05 мл. Загальну анестезію 

здійснювали шляхом внутрішньом'язового введення 2% -ного розчину 

ксилазина гідрохлорида в дозі 0,05 мл і препарату «Золітил« 20 міліграм/мл в 

дозі 0,2 мл. Крім того проводили місцеву інфільтраційну анестезію в зоні 

розрізу 0,25% розчином новокаїну.  

Результати досліджень. Через добу після відтворення перелому у голубів 

в області травмованого плеча була присутня повітряна крепітація. Птахи, 

намагаючись злетіти пошкоджували відламками кістки м'які тканини, 

виникаючи кровотечу. 

Після проведення остеосинтезу загальний стан птахів покращувався. 

Ознаки підшкірної емфіземи зберігалися до 3 діб післяопераційного періоду. 

Голуби першої і другої груп після зняття пов'язки імунодефіциту 

правильно складали крило. Наявність спиць в каналі плечової кістки не 

унеможливлювала ротацію їх при русі. Це визначило необхідність утримувати 

птахів у невеликій клітці з метою обмеження рухливості до повної консолідації уламків. 

Крім того, у всіх голубів обох групах розвивалася часткова артрогена 

контрактура ліктьового суглоба, ймовірно пов'язана з носінням пов'язки 

імунодефіциту. Повна консолідація уламків сталася лише на 20 добу після 

остеосинтезу і спиці були видалені. Повне зникнення контрактури і здатність 

здійснювати вільний політ з'явилася лише через 60 діб після остеосинтезу. 

При використанні та поєднаній фіксації уламків плечової кістки по 

методу J. Samour повністю виключала рухливість уламків в зоні перелому, та не 

вимагалася додаткова іммобілізація пов'язкою. Голуби третьої групи відразу 

правильно почали складати крило, могли здійснювати рухи ними, при цьому 

повністю зберігалася рухливість усіх суглобів травмованої кінцівки. Птахів 

почали випускали у вольєру через 3 діб після остеосинтезу, а вже через 10 діб 

вони могли злітати. Через 20 діб повністю відновлювалася функція кінцівки. 

На рентгенівських знімках першої групи птахів на 10 добу після 

проведення остеосинтезу чітко було видно зону перелому, виявлялася добре 

виражена періостальна реакція. На 30 добу - було добре виражено консолідація 

відламків, зона перелому не була видима. 

На рентгенограмах другої групи птахів на усіх термінах дослідження 

були аналогічні зміни. 

На рентгенограмах голубів третьої групи процес зрощення перелому 

плечової кістки характеризувався мінімальним розвитком періостального 

кісткового мозоля. 

При клінічному огляді і проведенні рентгенографії у сірої ворони, грака 

були діагностуванні повні закриті, осколчасті переломи плечових кісток зі 

зміщенням відламків. У вухатої сови - закритий оскольчастий перелом 

проксимального епіфізу променевої і ліктьової кістки ліворуч, зі зміщенням 
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відламків. У звичайного канюка, грака та голуба - застарілі відкриті оскольчасті 

діафізарні переломи плечових кісток. З метою лікування перелому вухатої сови 

було проведено закриту репозицію відламків ліктьової і променевої кістки із 

накладанням пов'язки імунодефіциту на термін 30 діб. 

Після зняття пов'язки у птаха рухливість відламків була відсутня, проте 

розвивалася повна безповоротна контрактура ліктьового суглоба. Здатність до 

польоту була втрачена. На рентгенограмі виявлялася повна консолідація 

відламків променевої та ліктьової кістки. 

Звичайному канюкові та галці здійснили відкриту репозицію відламків 

плечової кістки і фіксацію їх спицями. Проте компресії відламків у птахів 

досягти не вдалося, внаслідок того, що була видалена частина осколків діафізу 

що не мають зв'язку з окістям. Через місяць, на рентгенограмах птахів 

зберігався діастаз між відламками і була відсутня їх консолідація. 

Грачу із закритим оскольчастим діафізарним переломом плечової кістки 

вдалося зіставити відламки і зафіксувати їх трьома спицями Кіршнера. 

Контрактури суглобів травмованої кінцівки не було. На 30 добу спиці були 

видалені, а ще через місяць повністю відновилася здатність до польоту. Через 

30 діб, на рентгенограмі була повна консолідація відламків. 

Сірій вороні виконали відкриту репозицію відламків і фіксацію їх по 

методу J. Samour. Після зняття конструкції через 30 діб, рухливість відламків 

була відсутня. Здатність до польоту відновилася у ворони через 40 діб після 

оперативного втручання. 

Висновок. Оперативне лікування переломів у птахів має ряд 

особливостей в порівнянні з ссавцями. Пневматизировані кістки грудних 

кінцівок мають широкі канали і тонкий шар компактної речовини. Враховуючи 

це, часто використовуючи для ссавців інтрамедулярний остеосинтез являється 

не  оптимальним варіантом для птахів. При проведенні спиць в канал кістки не 

виключається ротація відламків по подовжній осі, що уповільнює їх 

консолідацію, викликає утворення надмірної періосталевому кістковому 

мозолю та вимагає накладення пов'язки імунодефіциту або утримання птахів в 

маленьких клітках. У свою чергу, тривале знерухомлення суміжних із 

зламаною кісткою суглобів часто призводить до розвитку їх стійкої 

контрактури, а в обмеженому просторі - до ушкодження структури крутеневого 

пір'я. Оптимальним варіантом при лікуванні переломів плечової кістки у птахів 

являється використання поєднаної фіксації по методу J. Samour, яка повністю 

виключає рухливість відламків в зоні перелому. 

За нашими спостереженнями у птахів часто зустрічаються оскольчасті 

переломи зі значним пошкодженням м'яких тканин. Це пояснюється як 

достатньою крихкістю компактної речовини трубчастих кісток, так і 

особливостями поведінки птахів, що призводять до додаткової травматизму 

навколишніх м'яких тканин і шкіри відламками кістки. У зв’язку з вище 

сказаним необхідно обов'язково проводити короткострокову фіксацію крил 

пов'язкою до проведення оперативного лікування перелому. 
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В останні роки кінним видам спорту приділяється підвищена увага. 

Фахівці ветеринарної медицини стикаються з важким завданням: зберігати 

тварин, як можна довше, щоб подовжити їх спортивне довголіття, уникнути 

перенавантаження, мінімізувати психологічний і фізіологічний стрес (Полозков 

А. І, 1985, Бородкіна Є.Ю., 2008, Горбунова Н.Д., 2009, Луценко М. В., 2015, 

Мансурова Л.Р., 2009 та ін.). Під час оцінки здоров'я спортивних коней важливе 

значення мають біохімічні методи дослідження, які дозволяють об'єктивно 

оцінювати стан коня за різних варіантів навантаження (Северина С.Є., 1989, 

Сергієнко Г.Ф., 1998, Тхинвалелі Г. Г, 2011). 

Метою даної роботи є порівняльний аналіз метаболічного профілю 

сироватки крові коней під час фізичного та емоційного стресу. 

Матеріали і методи досліджень. Було обстежено 57 голів коней 

української верхової породи спортивного призначення: конкур (15 голів), 

виїздка (9 голів), навчальна група (12 голів), кінний театр (9 голів) та коні 

універсального використання (12 голів). Усі тварини були клінічно здоровими. 

Зразки крові одержували з яремної вени для отримання сироватки і подальших 

біохімічних досліджень. Зразки відбирались у стані відносного спокою, відразу 

після тренування або після емоційного навантаження (стресу), яке виникало під 

час участі в розважальних та демонстраційних виставах, у присутності великої 

кількості людей та на тлі гучної музики. 

У сироватці крові коней були визначені наступні біохімічні тести: 

загальний білок, сечовина, креатинін, сечова кислота, загальний білірубін та 

його фракції, глюкоза, холестерол, триацилгліцероли (TГ), Кальцій, Ферум, 

лактат, піруват активність АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЛДГ, лужної фосфатази (ЛФ) 

(Левченко В. І, 2010). Дані були математично оброблені за допомогою 

програми STATISTICA 7,0 (StatSoft, США) з визначенням, М±m, лімітів (Lim) і 

довірчих інтервалів (ДІ= М ± t m) для p ≤0,05; 0,01; 0001. 

Результати та обговорення. Встановлено, що під час тренувань і 

психоемоційних навантажень у спортивних коней виникають різні зміни рівнів 

біохімічних показників сироватки крові, що свідчить про посилення обмінних 

процесів в організмі. У порівнянні з контрольною групою під час вправ вміст 

загального білка в сироватці крові збільшився на 11,1%, а кінцевого продукту 

білкового обміну – сечовини не змінювався; за емоційного стресу кількість 

сумарних сироваткових білків зменшилась на 8,7%, а сечовини – на 18,7%. 

Активність АлАТ під час фізичної активності зросла на 20,8%, під час 

емоційної – зменшилась на 13,8%. Під час фізичної активності кількість 

креатиніну збільшилась на 18,6%, у той час як за емоційної не змінювалася. 

Уміст білірубіну і активність лужної фосфатази під час фізичного 

навантаження залишались сталими, а за емоційного – зростали на 93,1 і 24,3% 
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відповідно (табл.) Рівень Феруму за фізичного навантаження знизився на 

10,5%, а за емоційного збільшився в тій же мірі. Концентрація сечової кислоти, 

глюкози і холестеролу за фізичного навантаження зросла на 13.7, 42,9 і 7,1%, за 

емоційного – на 79.4, 19,0 і 26,2% відповідно. 

Таким чином, внаслідок фізичної активності підвищується біосинтез 

білків, про що свідчать збільшення в сироватці крові коней вмісту загального 

білка, сечової кислоти, активності амінотрансфераз (АлАТ і АсАТ), загального 

Кальцію. За емоційного стресу біосинтез білків зменшується і підсилюються  

катаболічні процеси, що підтверджується зниженням концентрації загального 

білка, активності АлАТ і значним підвищенням рівня сечової кислоти. 

Під час фізичного навантаженя не виявлено порушень функції печінки, а 

за емоційної напруги спостерігається підвищення вмісту білірубіну, активності 

ЛФ, можливо, через спазм жовчовивідних шляхів у їхньому нижньому відділі 

на фоні збільшення активності АсАТ і зменшення ГГТП. За емоційного стресу 

зростання концентрації глюкози відбувалось у меншому ступені, ніж під час 

зростання фізичної активності. За обох варіантів стресу спостерігається 

гіперліпідемія за рахунок збільшення рівня триацилгліцеролів і холестеролу. 

 

Таблиця 1. Активність ферментів і вмісту білірубіну в сироватці крові 

спортивних коней за різних варіантів навантаження (n=57) 

Показники Відносний спокій 
За физичного 

навантаження  

За емоційного 

навантаження  

Білірубін 

загальний, мкмоль/л 

М±m 14,4 ± 0,81 14,6 ± 0,54 27,8 ± 0,80*** 

Lim 6,5 – 25,0 5,7 – 23,4 12,9 – 39,8 

Білірубін прямий, 

мкмоль/л 

М±m 5,8 ± 0,43 6,9 ± 0,35 14,3 ± 0,43*** 

Lim 2,1 – 13,1 2,4 – 12,4 6,1 – 20,8 

Білірубін 

непрямий, мкмоль/л 

М±m 8,6 ± 0,47 7,6 ± 0,30 13,5 ± 0,53*** 

Lim 3,9 – 18,5 3,3 – 12,4 5,0 – 23,1 

АлАТ, Од/л 
М±m 15,9 ± 0,31 19,2 ± 0,53*** 13,7 ± 0,16*** 

Lim 10,4 – 20,0 10,2 – 28,6 11,1 – 17,9 

АсАТ, Од/л 
М±m 309,2 ± 5,05 334,8 ± 7,26* 345,6 ± 4,21*** 

Lim 217,5 – 382,3 224,2 – 405,3 279,6 – 398,1 

ЛФ, Од/л 
М±m 158,2 ± 5,61 171,2 ± 6,07 196,7 ± 2,36*** 

Lim 96,2 – 236,3 63,9 – 258,2 143,1 – 229,6 

ГГТП, Од/л 
М±m 50,3 ± 0,54 43,7 ± 1,80 43,0 ± 0,34*** 

Lim 36,8 – 60,3 13,2 – 59,9 38,4 – 49,4 

Примітка: відмінності дійсні для *р≤0.05, **р≤0,01, ***р≤0,001 – у 

порівнянні із станом відносного спокою 

 

Висновок. Емоційний стрес для спортивних коней є більш сильним 

стресовим фактором, який викликає негативні зміни метаболічного профілю, 

ніж підвищене фізичне навантаження в результаті тренувань. Отже, фізична 

активність і емоційний стрес під час тренування (фізична активність) і 

демонстраційні виступи (емоційний стрес) у спортивних коней викликають 

достовірні різноспрямовані зміни рівня біохімічних показників сироватки крові, 

що необхідно контролювати і враховувати під час роботи з тваринами. 
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Останнім часом ветеринарними лікарями відзначається зростання 

захворюваності собак і кішок вірусним папіломатозом. Ця дуже небезпечна 

хвороба характеризується доброякісними пухлинами, викликаними 

інфікуванням епітеліальних клітин. Збудник її відноситься до групи ДНК-

вірусів, включених у сімейство паповавірусів. Це – найменші з усіх ДНК-вірусів.  

Віріони паповавірусів позбавлені зовнішньої оболонки, їхній діаметр 

становить від 45 до 55 нм. Віруси містять від 5 до 7 структурних білків. 

Реплікація і дозрівання здійснюються в ядрі, віріони вивільняються при 

руйнуванні клітин. Віруси не містять ліпідів, термо- і ефіростійки, мають 

тропізм до епітелію. Вони мають видову специфічність. Вірусні онкогени 

викликають зростання і ділення клітин епітелію та хромосомну нестабільність і мутації.  

Папіломавіруси передаються за допомогою прямого і непрямого контактів 

з інкубаційним періодом 1–2 місяці У собак папіломи можуть зберігатися до 4-

6 місяців в ротовій порожнині і 6–12 місяців на шкірі до появи регресії. 

Ідентифіковано щонайменше 5 типів папіломавірусів собак і до 8 типів 

папіломавірусів кішок; кожен з них має виразну клінічну картину або місце 

інфікування. Захворювання часто протікає в латентній формі, і носій вірусів 

являє загрозу для інших собак. При цьому розвивається кровотеча, що 

ускладнюється вторинною інфекцією. Просте оперативне видалення папілом не 

призводить до одужання, навпаки, часто провокує бурхливий ріст пухлин. 

Нарешті, відомі випадки, коли папіломи зазнають злоякісної трансформації, 

перероджуючись у плоскоклітинний рак. 

Прояви папіломатозу різноманітні. Розрізняється кілька форм, але 

найчастіше зустрічається оральна форма. Оральний папіломатоз у молодих 

собак обмежений, як правило, слизовою оболонкою ротової порожнини і 

губами, але папіломи можуть виникати і на кон'юнктиві і зовнішній частині 

ніздрів. 
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Перший позитивний результат при лікуванні папіломатозу ротової 

порожнини був відзначений при лікуванні вірусного респіраторного 

захворювання (аденовіроз) у ротвейлера. Після застосування фоспренілу у 

дозуванні 3 мл на 10 кг ваги, п/к, один раз на день протягом 5 днів було 

відзначено істотне зменшення в розмірі папілом, які перебувають у ротовій 

порожнині хворої аденовірозом собаки. Надалі було використано фоспреніл для 

лікування собак.  

Усього було проліковано 10 собак таких порід: лабрадор-ретривер – 5 

особин, голден-ретривер – 2, ротвейлер – 1, спаніель – 1, немецька вівчарка – 1. 

Вік пацієнтів коливався від 1 до 6 років. П'ять собак хворіли на хронічний 

папіломатоз протягом року. Ще у п'яти пацієнтів захворювання знаходилося в 

початковій стадії. 

Після підбору доз препарату і визначення схем терапії ми дійшли 

висновку, що хронічний папіломатоз вимагає більш тривалого лікування з 

використанням більш високих дозувань фоспреніла. Курс лікування хронічного 

папіломатозу був наступний:  

* 1-й день – 3 мл на 10 кг ваги;   

* 2-й день – 2,5 мл на 10 кг ваги;  

* 3 – 5-й дні – 1-2 мл на 10 кг ваги.   

Повторний курс проводиться через тиждень – дозування по 2 мл на 10 кг 

ваги щодня протягом 5-ти днів.  

При лікуванні за такою методикою хронічного папіломатозу папіломи 

послідовно починали біліти, потім тріскалися, зменшувалися в розмірі і через 

два тижні зникали. Рецидивів папіломатозу не виявлено. Під час лікування нові 

папіломи не утворювалися. 

При початковій стадії папіломатозу, коли папіломи тільки формуються, 

курс лікування був наступний:  

*1-й день – 3 мл на 10 кг ваги,  

*2 – 5-й дні – по 2 мл на 10 кг ваги.  

Папіломи розсмоктувалися протягом 1 – 2 тижнів. 

У котів при даному захворюванні ми почали використовувати айсідівіт. 

Препарат застосовують в/м п'ятикратно з інтервалом у 3 дні в наступних дозах 

(на тварину): коти до 10 кг – 0,2 мл. Повторний курс проводиться через місяць, 

у цих же дозах. 

Таким чином, ми на практиці апробували вказані методики лікування 

папіломатозу в собак і кішок і дійшли висновку, що застосування саме цих 

методик дозволяє остаточно вилікувати тварин, що захворіли на цю небезпечну 

хворобу.   
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Нині сектор АПК в Україні займає особливе місце в національній 

економіці: висока частка зайнятих (близько 25%), значна зосередженість 

основних виробничих фондів (близько 30%), суттєвий вклад у формування 

ВВП (близько 40%) та національного доходу (близько 30%). На сьогодні 

основними питаннями, котрі постають сьогодні перед сектором АПК України є:  

1) підвищення ефективності виробництва;  

2) зростання конкурентоспроможності продукції; 

3) поглиблення процесу виробництва та переробки сільськогосподарської 

сировини;  

4) розвиток виробництва кінцевих продуктів із виробленої сировини;  

5) інвестування у новітню інфраструктуру;  

6) збереження ключових економічних ресурсів, зокрема праці. 

Усі ці та низка інших питань потребують застосування маркетингового 

підходу, використання сучасного інструментарію із позиції перспективи 

української економіки. Особлива важлива роль відводиться маркетинговим 

комунікаціям. 

Маркетингові комунікації мають особливе значення та стають чи не 

основним чинником зростання бізнесу в усьому світі й аграрному секторі 

зокрема. На сьогодні без застосування ефективної політики маркетингових 

комунікацій недостатньо виробити якісний продукт і доставити його до 

споживача. В аграрній сфері України спостерігається поєднання двох 

складових, які часто зумовлюють негативні явища в такому бізнесі: потреби 

споживачів є мінливими, попит на сільськогосподарську продукцію є сезонним 

(не постійним).  

Відсутність ефективної комунікації між агровиробниками і покупцями є 

звичним явищем в Україні. Зумовлено це особливостями продажу 

сільськогосподарської продукції - через посередників. Відповідно виробники, 

не маючи безпосереднього контакту із потенційними споживачами, не можуть 

знати усіх їхніх вимог і потреб. Таким чином, маркетингові комунікації мали б 

сприяти встановленню більшої точності у відображенні споживчого попиту 

через ціни та асортимент.  
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Ряд підприємств агропромислового сектора України фактично проводять 

професійну маркетингову комунікаційну діяльність сьогодні. У середовищі 

малого та середнього аграрного бізнесу України популярним є твердження про 

відсутність можливості займатись маркетинговими комунікаціями на 

підприємстві чи посилання, що така діяльність не є основною та важливою для 

компанії. Частково це твердження є обгрунтованим. Слід однак розуміти, аби 

діяльність була ефективною, вона має мати безпосередній зв'язок із ринком, зі 

своїми потенційними клієнтами. Саме тому маркетингові комунікації не 

доцільно вважати нейтральним елементом агропромислового бізнесу України, а 

комунікаційну діяльність такою, яка виходить за рамки господарської 

діяльності агропідприємства.  

Умови та способи застосування інструментів маркетингових комунікацій 

українськими аграрними підприємствами значною мірою залежать від 

особистих устремлінь, навиків, поглядів власників чи ключових менеджерів 

агропідприємств. Компанії, орієнтовані на маркетинг, намагаються виробляти 

товари, які можна продати з прибутком; при цьому можливість отримання 

прибутку розглядається до початку виробництва. Такий підхід передбачає 

контакти (комунікації) із попередніми постачальники, покупцями, контактними 

аудиторіями заздалегідь з метою узгодження та прогнозування майбутніх 

параметрів і угод. Для таких підприємств важливими є маркетингові 

комунікації з усіма учасниками ринку, системи та джерела ринкової інформації, 

адже саме вони допомагають приймати маркетингові рішення - що робити, 

яким чином і де продавати свій товар чи послугу згодом. Агровиробник 

повинен глибоко розуміти, що зміни в попиті на сільськогосподарську 

продукцію стосуються безпосереднього його самого; відповідно в його 

інтересах знати якомога більше про ключові аспекти маркетингових 

комунікацій, котрі безпосередньо впливають і визначають попит у 

довготривалій перспективі.  

Таким чином, успіху в агросекторі України можуть досягнути лише ті 

виробники, котрі здатні майстерно поєднувати знання в галузі технологій, 

агробізнесу та маркетингових комунікацій. Ефективне застосування політики 

комунікацій у маркетингу вітчизняного агробізнесу набуває більшої 

актуальності через зростання рівня конкуренції, впровадження інновацій та 

поширення процесів глобалізації в сучасному світі. Роль маркетингових 

комунікацій в агробізнесі буде зростати. Зумовлено це збільшенням обсягів 

виробництва в секторі АПК України та необхідністю збільшення обсягів 

продажів. Застосування маркетингових інновацій у сфері просування значною 

мірою залежатиме від професіоналізму маркетингових агентств, які 

співпрацюватимуть з ближчим і дальшим середовищем агробізнесу. Вони 

можуть допомогти у використанні новітніх засобів маркетингових комунікацій 

і побудові спільноти користувачів та прихильників, зацікавлених у бренді. 

Водночас агропромисловим виробникам слід розуміти роль і значення 

ключових інструментів маркетингових комунікацій, а також їхній можливий 

вплив на господарську діяльність підприємства, формування та зміни попиту. 
 



264 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕССУ В УКРАЇНІ 

Єрошенко Г. С. 

Науковий керівник: кандидат економічних наук Орлова-Курилова О. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Створення ефективного внутрішнього ринку інновацій та систематичний 

аналіз його стану є невід’ємною складовою стратегії інноваційного розвитку 

країни, тож нашою метою є дослідження інновацій в управлінні, виявлення 

основоположних понять менеджменту інновацій та аналіз функцій і стану 

інновацій на сучасних підприємствах, дослідження проблем інноваційного 

розвитку в Україні та вироблення стратегій їх вирішення. 

Інноваційний процес – це процес створення, освоєння, поширення і 

застосування інновації [1]. Управління інноваційним процесом в організації 

передбачає здійснення процесу створення, розповсюдження та втілення новини, 

яка задовольняє нові суспільні потреби. 

Інноваційний процес завжди спрямований на розробку та реалізацію 

результатів закінчених наукових досліджень і розробок та інших науково – 

технічних досягнень в новий або удосконалений технологічний процес, який 

використовується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим додаткові 

наукові дослідження і розробки. Інноваційний процес в організації складається 

з окремих стадій, які відрізняються організацією праці, управління, 

фінансування стадій інноваційного процесу, котрий являє собою єдиний потік. 

Інноваційний процес, у загальному вигляді, є послідовним переходом від 

зародження ідеї можливого нововведення до створення, реалізації та дифузії 

цього нововведення. 

Початком інноваційного процесу в організації є ініціація. Ініціація 

походить від лат. іnitiation – викликати, починати. Це діяльність, яка полягає у 

виборі цілі інновації, постановці задач, пошуку основної ідеї інновації, її 

техніко – економічному обґрунтуванні і в матеріалізації ідеї, тобто у 

перетворенні ідеї в річ або товар (майно, документ майнового права, 

комерційний договір). Інноваційний процес включає в себе наступні елементи: 

1) ініціація інновацій; 2) маркетинг інновацій; 3) випуск ( виробництво) 

інновацій; 4) реалізація інновацій; 5) просування інновацій на ринки їх збуту [2].  

Створення умов інноваційного розвитку підприємств є важливою умовою 

їх виживання, динамічного зростання та виходу на міжнародні ринки у 

глобальному конкурентному середовищі, про що свідчать світові економічні 

тренди. Відповідно до значення глобального індексу інновацій Україна в 2017 

році займає 50 місце з 127 країн світу, що є кращим результатом за останні роки 

(у 2016 р. – 56 місце, у 2015 р. – 64 місце, у 2014 р. – 63 місце) [3].  

За даними Державної служби України у 2016 році частка підприємств, які 

займались інноваційною діяльністю, залишається дуже незначною – 18,9% 

(збільшення з попереднім роком становило 1,54%), але загальна сума витрат на 

інновації зросла на 68,17% та становила 23229,5 млн грн. Пріоритетним 

напрямком інноваційних витрат залишається придбання машин, обладнання та 
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програмного забезпечення – 85,36%, частка досліджень та розробок складає 

10,58%, придбання інших зовнішніх знань – 0,28%, а інших витрат – 3,78% [4]. 

Розвиток інноваційного процесу можливий лише тоді, коли в компанії 

спостерігається зростання інвестицій. Значимість цієї галузі інвестування 

визначається впливом технологічних укладів на відтворювальні процеси, 

необхідністю відновлення елементів основного й оборотного капіталу, 

освоєння випуску нових товарів для зростання конкурентоспроможності. 

Виділяються наступні форми інноваційного процесу: 1) натуральна (простий 

внутрішньо організаційний); 2) товарна (простий між організаціями); 3) 

комбінована (розширений інноваційний процес). Метою використання є 

впровадження та реалізація ідеї нововведення відповідно до стратегії та тактики 

її адаптації. Інноваційна цілеспрямованість інвестицій у ринковій економіці є 

сильним фактором економічного зростання, визначає стабільну, еластичну, 

чудово налагоджену систему інвестування та пов’язані з нею механізми[5]. 

В Україні інноваційна інфраструктура ще недостатньо розвинена, не 

охоплює всі ланки інноваційного процесу і не має системного підходу до 

забезпечення відповідними послугами у сфері інноваційної діяльності. 

Конкурентоспроможність українських компаній у майбутньому, знаходиться 

залежно від наукових досліджень уже сьогодні. Процеси, які відбуваються в 

українській економіці, створюють додаткові умови для 

конкурентоспроможності компаній та їх продукції. На даному етапі є 

недостатнім швидке реагування на ринкові тенденції, що постійно змінюються, 

проте використання нових технологій, їх упровадження, стратегічна та 

інноваційна співпраця мають стати основними елементами підґрунтя для 

побудови ефективної та високотехнологічної економіки. Інноваційна політика 

являє собою цілісний підхід, який базується одночасно на створенні та на 

практичному використанні знань і при якому основне значення має комерційна 

віддача від нових технологій. 

Сучасна економічна ситуація в Україні характеризується низьким рівнем 

використання наукових знань, вкрай повільним нарощуванням інноваційного 

виробництва. І це незважаючи на те, що Україна належить до восьми держав 

світу, що мають необхідний науково-технічний потенціал для створення й 

виробництва найсучасніших моделей авіаційної техніки, входить до десятки 

найбільших суднобудівних держав світу, за загальним рівнем інноваційної 

активності Україна значно відстає від країн Європейського Союзу. Причиною 

цьому є цілий комплекс проблем різного характеру, який склався історично і 

посилився за останні ріки політичною нестабільністю[6]. 

Інноваційний процес передбачає певні еволюційні етапи, в межах яких 

відбувається поступове перетворення нового задуму, інноваційного проекту або 

ідеї в продукт, послугу або товар. Непередбачуваність кінцевих результатів 

інноваційного процесу значно підвищує його ризикованість, що вимагає 

залучення інноваційної інфраструктури на усіх його етапах[7]. 

Отже, забезпечуючи комфортні умови для інноваційного розвитку ми 

забезпечимо розвиток країни. Вважаємо, що особливу увагу варто приділяти 

науковим дослідженням та інноваційним пошукам соціально-економічного 
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розвитку у контексті сучасної міжнародної співпраці. Для втілення цього 

необхідні державні програми підтримки інноваційних досліджень, а також 

зацікавленість та вмотивованість підприємницької сфери у використанні 

інновацій. Тільки так можна досягти розвитку держави, як зараз так і в 

майбутньому, адже ми маємо добрий потенціал та інтелектуальну основу.  
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Серед численних підходів до визначення сутності митного контролю 

виділяють одну спільну рису: це система або сукупність заходів, дія яких 

направлена на запобігання переміщенню товарів через митний кордон, які 

порушують вимоги митного законодавства. Митна безпека України покликана 

захищеністи національні інтереси України в митній галузі та має  забезпечити:  

 переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;  

 здійснення митного регулювання, пов’язаного з установленням та 

справлянням податків і зборів;  

 застосування процедур митного контролю та митного оформлення із 

застосуванням заходів із митно-тарифного й нетарифного регулювання;  

 проведення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а 

також виконання інших покладених на митні органи завдань через ефективну 
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реалізацію митної справи за допомогою нормативно-правового забезпечення 

даного питання [1, с. 63]. 

Митна загроза – конкретна чи безпосередня форма загрози митній 

небезпеці на стадії переходу її з можливості в реальність як результат 

суперечностей, які існують й формуються в самому суспільстві, у 

зовнішньоекономічних відносинах, у політичних та економічних сферах, у 

сферах організації та забезпечення митної діяльності, яка конкретизується 

відповідними формами прояву та способами впливу й наслідки якої можуть 

заподіяти будь-якої митної шкоди [2, с. 13]. 

На нашу думку, в Україні ще є проблеми, що пов'язані з процесом митних 

відносин:  

1. Наявність високого обсягу контрабанди та “тіньового” ринку; 

2. Мала відповідність європейським чи будь-яким іншим стандартам з 

митного оформлення товарів;  

3. Некоректні визначення митними органами митної вартості та 

необґрунтована їх відмова у випадках визначення митної вартості за іншими 

методами. 

Проте зараз влада почала звертати увагу на ці проблеми. Відбуваються 

значні прогресивні кроки в бік удосконалення національної митної політики, 

роздивимось деякі з них детальніше: 

1. Поліпшення взаємодії митних органів із суб’єктами господарювання, 

що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Завдяки такій взаємодії 

відбулося зростання додаткових надходжень до державного бюджету України: 

протягом січня-грудня 2018 року до загального фонду державного бюджету 

надійшло митних платежів у сумі 338,8 млрд грн. Це майже на 11,5%, або на 35 

млрд грн перевищує показник 12 місяців 2017 року. 

2. Покращення взаємодії з митними службами сусідніх держав та 

найбільшими торговельними партнерами України з метою виявлення 

корупційних тіньових схем у зовнішньоекономічній діяльності.  

3. Країна переймає досвід інших, що також веде до спрощення процедури 

митного контролю та покращення становища країни в цілому: в розвинутих 

країнах повноваження митних органів визначаються національним 

законодавством, а також актами уряду й міністрів. При цьому митні служби 

можуть виконувати безпосередньо не пов’язані з митною справою особливі 

функції, зумовлені національними традиціями. Наприклад, митна служба 

Великобританії здійснює стягування податків і зборів на розвиток 

кінематографа; стягування портових зборі; стягування за освітлення й 

реєстрацію, причальних і пасажирських зборів; бере участь в імміграційному 

контролі. До функцій митниць у Польщі належать боротьба зі злочинністю у 

полі митних, акцизних справ; контроль представників аграрної продукції, 

нарахування акцизу, податку на азартні ігри та страховання. У Франції митні 

служби беруть участь забезпечують вимірювання водотоннажності, зберігання 

морських іпотек, участь в операціях із рятування на морі. 
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Отже, основні результати цього дослідження організаційної структури, 

порядку функціонування й адміністративного підпорядкування митних служб 

країн – учасниць Європейського Союзу, можна зазначити відсутність єдиної 

моделі організації їх діяльності. Навіть з огляду на схожість їх завдань і 

функцій у країнах ЄС, інтенсивно втілювану гармонізацію митних процедур та 

уніфікацію принципів проведення митної справи, модернізацію й 

реформування митних служб серед них неможливо знайти дві однакові. У всіх 

країнах митна адміністрація зароджується з урахуванням установленого 

порядку державного управління, історичних звичаїв, особливостей 

національності формування урядових інституцій та є органічною часткою 

владного механізму. Велика кількість європейських митних служб (майже 40%) 

сформовані на умовах достатньої автономності та реалізують митну справу під 

керуванням і контролем міністерств фінансів. На нашу думку, така модель дає 

змогу сконцентрувати зусилля й збільшити ефективність функціонування 

спеціалізованої моноструктури, не зменшуючи при цьому її керування із боку 

центрального державного органу, що створює митну політику. Від тепер цей 

досвід цілком може опрацьовуватись та вживатися під час подальших кроках 

редагування Державної фіскальної служби України для розробки механізмів 

функціонування вітчизняної митної адміністрації у формі самостійного 

структурного підрозділу, підпорядкованого Міністерству фінансів України. 
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Одна з головних цілей функціонування будь-якого підприємства – 

отримання прибутку. В Україні, при становленні і розвитку комерційних 

підприємств, проблема правильності ведення обліку та розподілу прибутку стає 

найбільш актуальною.  

В умовах ринкової економіки облік, аналіз та аудит фінансовими 

результатами займає центральне місце в діловому житті господарюючих суб'єктів. 

Досягнення високих результатів роботи підприємства припускає управління 

процесом формування, розподілу і використання прибутку. Управління включає 

аналіз прибутку, її планування та постійний пошук можливостей збільшення 

прибутку. 
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На сьогодні головними запоруками ефективної економіки діяльності та 

конкурентоспроможності як вітчизняних так і зарубіжних підприємств, є 

випуск необхідного обсягу якісної продукції у визначений час за прийнятного 

рівня цін. Враховуючи ці умови,  надійним елементом управління виробничими 

процесами є запровадження оптимальної, заснованої на найкращому світовому 

досвіді, інформаційної системи планування економічної діяльності підприємства. 

 Одним із найкращих етапів планування на підприємстві є процес 

прогнозування економічної та фінансової діяльності.  

Із застосуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні 

відбулися суттєві зміни в методиці визначення фінансових результатів. 

Прийняті положення наближені за своїм змістом до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

До основних видів нормативно-правового забезпечення обліку і контролю 

витрат та доходів підприємств варто відносити: Закон України  «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  «Про державну 

контрольно-ревізійну службу»,  «Про аудиторську діяльність»,  «Про податкову 

службу України», Кодекси України (Податковий, Бюджетний, Цивільний), 

наказу про облікову політику підприємства, Укази Президента України; 

постанови і рішення Кабінету Міністрів  України; накази,  постанови, 

розпорядження, листи, роз’яснення  міністерств та відомств; НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 11 «Зобов'язання»,  П(С)БО 

15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 17 «Податок на прибуток», П(С)БУ 

30 «Біологічні активи» та ін. 

Розглядаючи питання формування фінансових показників діяльності, слід 

зазначити, що в нормативних документах є певна невідповідність у визначенні 

класифікаційних ознак видів діяльності. Так, згідно з П(С)БО 3 і Планом 

рахунків формування показників здійснюється за такими видами діяльності: 

звичайна, основна, операційна, фінансова, інвестиційна, від надзвичайних 

подій, інша діяльність. При цьому у П(С)БО 4 відсутні поняття «інша 

діяльність» і «звичайна діяльність». Проведеним дослідженням визначено, що у 

понятті «інша діяльність» передбачаються операції, які віднесено до 

інвестиційної і фінансової діяльності. Така невідповідність є й у визначенні 

окремих операцій. Так, одержані дивіденди, відсотки, фінансові результати від 

інвестицій згідно з П(С)БО 3 і Планом рахунків віднесено до фінансової 

діяльності, а відповідно до П(С)БО 4 – до інвестиційної діяльності. На нашу 

думку, для того, щоб уникнути плутанини у віднесенні операцій до того чи 

іншого виду діяльності, необхідно чітко розмежовувати види діяльності та 

операції які до них відносяться. Така невідповідність має значний негативний 

вплив на формування фінансових показників діяльності, їх використання при 

прийнятті управлінських рішень. 

Виявлення загальних тенденцій фінансово-економічних процесів є дієвим 

індикатором ефективності функціонування та розвитку підприємства.  
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Реформа щодо пенсійної системи в Україні згідно з Законом України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що набрав чинності від 1 

січня 2004 р., передбачає побудову пенсійної системи з трьох рівнів, що 

включає: 

1. Солідарну систему загальнообов'язкового пенсійного забезпечення;  

2. Систему накопичення загальнообов'язкового страхування; 

3. Систему недержавного пенсійного страхування. 

У цій статті ми детальніше ознайомимось з третім рівнем пенсійного 

забезпечення. Цей рівень пенсійної системи для України є дуже новим курсом 

соціального й фінансового захисту населення.  

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» система недержавного пенсійного страхування 

(забезпечення) – це частина накопичувальної системи, яка базується на 

добровільних засадах, окрім випадків, що передбачені законами.  

Система недержавного пенсійного страхування керується Законом України 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». Основним джерелом пенсій за 

недержавним пенсійним страхуванням – пенсійні резерви, що створюються 

шляхом внесків вкладників та інвестиційних доходів. Закон встановлює 

безпосереднє право власності учасника на пенсійні заощадження, що 

накопичуються на його індивідуальному пенсійному рахунку (далі – ІПР). 

Пенсійні резерви учасника системи недержавного пенсійного страхування 
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зберігаються на рахунках недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ), що 

працюють в Україні ще з 2005 р.  

Ведучі українські експерти та вчені впевнені, що розвиток системи 

недержавного пенсійного страхування (забезпечення) надасть можливість 

отримання населенням додаткових джерел фінансового забезпечення при 

настанні пенсійного віку – додаткових до загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності 

пенсійних активів вище рівня інфляції. А користування інвестиційним 

потенціалом НПФ призведе до розвитку фінансового ринку і стимулюватиме 

економічне зростання країни.  

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ, станом на 

26.10.2019 р. в Україні діє 63 НПФ, які мають ліцензію на здійснення своєї 

діяльності. НПФ зареєстровано в 9 регіонах України. Найбільше НПФ 

знаходиться у м. Києві – 46 чи 73,01% від загальної кількості зареєстрованих. У 

інших областях НПФ розподілились наступним чином: у Львівській області–2, 

Одеській-1, Житомирській-1, Полтавській-1, Дніпропетровській –3, 

Харківській–2, Херсонській –1, Івано-Франківській –2.  

Отже, можна сказати, що матеріальні передумови для розвитку НПЗ 

створені в Україні – створено законодавче підґрунтя для реалізації системи та 

функціонують фінансові установи, що управляють пенсійними активами.  

Проте, динаміка розвитку НПФ показує, що порівнюючи з 2008 р., їх 

кількість скоротилась майже удвічі або на 39 %, де становила 103 фонди. На 

2019 р. всього 5 % населення України є учасниками НПЗ або 855,3 тис. осіб.  

Експерти пов'язують даний стан речей, по-перше, з недовірою українців до 

НПФ. Результати досліджень вказують на те, що українці більше довіряють 

державним фінансовим установам, ніж приватним. Найвищою довірою 

користується Пенсійний фонд України, на другому місці – державні банки; на 

третьому – приватні банки (15%), страхові компанії – 11%, інвестиційні 

фонди – 6 %, НПФ близько 5 % респондентів.  

Іншу причину скорочення НПФ пов'язують з непоінформованістю 

населення країни про існування альтернативних шляхів накопичення пенсії. 

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що серед населення України 

необхідно проводити ефективну роз’яснювальну роботу про додаткові 

можливості громадян заощаджувати пенсійні накопичення та формування 

довіри до НПФ. Починати потрібно, перш за все, з молоді, як основних 

учасників реформування та покращення становища нашої країни. Для цього 

потрібно проводити тематичні лекції в рамках виховної роботи в університетах. 

Переглянути зміст освітніх програм з навчальних дисциплін, та можливо 

зробити менший акцент на історії економіки, а більше приділяти увагу на 

інноваціях в даній сфері. Необхідним є організація зустрічей зі спеціалістами 

НПФ для отримання професійних консультацій, проведення екскурсій на 

виробництво з метою ознайомлення з роботою таких установ. Саме всебічне 

ознайомлення молоді з можливостями недержавного пенсійного накопичення 

призведе до підвищення довіри до НПФ та розвитку системи недержавного 

пенсійного забезпечення. 
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Розвиток ринкових відносин обумовлює специфіку функціонування 

сучасних підприємств – постійно змінюється рівень ризику, конкуренції, 

змінюються умови пристосування до економічних змін. Для того, щоб 

«вижити» в даних умовах, потрібно раціонально визначати стратегію на ринку, 

проводити аналіз ефективності діяльності, раціонально використовувати 

резерви щодо підвищення своєї ефективності і конкурентоспроможності на 

певному ринку. Ефективність підприємства повинна ґрунтуватися на 

досягненні оптимального рівня витрат, забезпечуючи при цьому відповідну 

якість наданих товарів та послуг. 

Економічне зростання України та її безпека залежать від ефективно 

функціонуючих підприємницьких структур. У свою чергу, їх діяльність впливає 

на вирішення соціальних проблем, забезпечення високого життєвого рівня 

населення. Тому проблеми розвитку підприємництва набувають особливої 

актуальності. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку [1]. Для підприємницької діяльності 

характерні такі ознаки: самостійність, ініціативність, систематичність, власний 

ризик та спрямованість на одержання економічних і соціальних результатів, 

отримання прибутку. 

В економіці України роль промисловості залишається провідною. В 

цьому секторі виробляється близько 40 % загальноукраїнського випуску 

товарів і послуг. Проте, останнім часом, аграрний сектор потужно додає в 

своєму розвитку. При всій складності сьогоднішньої ситуації промислове 

виробництво залишається одним з основних джерел оплати праці найманих 

працівників, прибутків підприємств, податкових і валютних надходжень держави [3]. 

В Україні питанням підприємницької діяльності приділяють значну увагу. 

Проте, порівняно з розвиненими країнами, розвиток, насамперед, малого 

підприємництва потребує удосконалення. Сучасний стан та розвиток 

українських підприємств знаходиться у складному становищі. Значний вплив 
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на дану ситуацію зумовила адаптація до ринкових відносин а також наслідки 

попередніх фінансових та економічних криз. 

Виділимо основні проблеми, що перешкоджають розвитку сучасного 

підприємництва в Україні: військові дії, які відбуваються на території України, 

зниження інвестиційної привабливості економіки, високі витрати часу на 

проходження офіційних процедур для започаткування підприємства тощо, 

зростання рівня тінізації економіки, зростання кількості рейдерських захоплень 

підприємств, недосконала нормативно-правова база, неефективна фінансово-

кредитна політика розвитку підприємництва, низький рівень кваліфікації підприємців.  

Ускладнює ситуацію низька кредитна активність банків, яка пов’язана з 

низьким рівнем кредитоспроможного попиту позичальників на кредити через 

зниження номінальних доходів населення й підприємств, невизначеність 

економічних перспектив, високі відсоткові ставки за кредитами та низький 

рівень пропозиції кредитів з боку банків [2]. 

Отже, для прискореного розвитку, насамперед, малого та середнього 

підприємництва органи державної влади та місцевого самоврядування повинні 

реформувати та удосконалювати відповідне регулююче середовище в сферах 

валютно-фінансової, кредитної та банківської політики, системи страхування, 

логістиці, державних закупівель, безпековій складовій, інформаційних 

технологій, підготовки кадрів в напрямі їх діджиталізації та спрощення. 
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В умовах ринкової економіки розвиток підприємств агропромислового 

комплексу значною мірою визначається ефективністю функціонування їх 

інноваційного механізму і результативністю реалізованих нововведень. Як 

свідчить досвід розвинених країн світу, конкурентні переваги в ринкових 

умовах розвитку національних економічних систем мають ті суб’єкти 

господарювання, які зосередили свою увагу на впровадженні сучасних 

технологій та залучення новітньої техніки до процесу виробництва товарів та 

послуг [1]. 

Дослідженням проблем та економічних умов інноваційного розвитку 

підприємств займається багато вчених. Однак враховуючи швидкоплинність 
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економічних процесів питання інноваційного розвитку підприємств потребують 

подальших досліджень 

Інноваційні процеси в агропромисловому виробництві відрізняються 

різноманіттям регіональних, галузевих, функціональних, технологічних і 

організаційних особливостей. Так, наприклад, аграрна інновація — це інновації, 

що реалізуються в аграрному секторі економіки з метою підвищення 

ефективності його діяльності та забезпечення стабільного розширеного 

відтворення агропромислового виробництва, реалізацією в господарську 

практику результатів досліджень і розробок у вигляді нових сортів рослин, 

порід і видів тварин і птиці, нових технологій в переробній промисловості, 

нових добрив і засобів захисту рослин і тварин, нових методів профілактики і 

лікування тварин і птиці, нових або покращених продуктів харчування, 

матеріалів, нових форм організації і управління різними сферами економіки.  

Нині більшість вітчизняних агропідприємств неспроможні виробляти 

високоякісну й конкурентоспроможну продукцію. Причини: застарілий 

машинно-тракторний парк, диспаритет цін, недосконала кредитно-фінансова 

система тощо. Базовою складовою здійснення інноваційної діяльності є 

інноваційний потенціал, який являє собою сукупність елементів, які необхідні 

для вирішення конкретних виробничих завдань [2].  

Рис. 1. характеризує інноваційну активність підприємств аграрного 

сектору економіки України за визначені роки. За цей період кількість 

інноваційно активних підприємств суттєво скоротилась. Так, якщо у 2010 році в 

країні було 1,2 тис. інноваційно активних агропідприємств, то у 2015 році їх 

залишилося всього 700 одиниць. Зменшилась також питома вага впроваджених 

інновацій з 20 % до 14,9 %. При збільшенні впроваджених нових технологічних 

процесів з 2,4 тис. до 3,1 тис. найменувань, кількість впроваджених 

інноваційних видів продукції скоротилась з 2,0 тис. до 1,2 тис., що свідчить про 

неспроможність агроформувань здійснювати ефективну інноваційну діяльність. 

Рис. 1.  Інноваційна активність підприємств АПК України 



275 

Так, фінансування інноваційної діяльності, як і взагалі діяльності в 

цілому на переважній більшості сільськогосподарських підприємств 

здійснюється за рахунок власних коштів. 

Зараз Україна має найкращий в Європі потенціал для розвитку 

інноваційної діяльності, створення сприятливого бізнес клімату, який дає змогу 

залучати міжнародні інвестиції завдяки яким з'явиться можливість підвищити 

рівень конкурентоспроможності підприємств, зміцнити їхні позиції на 

міжнародному ринку та покращити ефективність виробничо-господарської 

діяльності загалом.  

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 

2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 2,0% 

(рис. 2). За даними статистичного відомства, сільськогосподарські 

підприємства збільшили обсяги виробництва на 6,3%, господарства населення - 

зменшили на 2,2%. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 

січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло 

на 7,8%. Зростання 2018 року стало максимальним за останні п'ять років [3]. 

 Рис. 2. Індекси сільськогосподарської продукції 

 

За даними НБУ, у травні 2019 року ціни на зернові відновили стрімке 

зростання на тлі складних погодних умов у ряді країн. Так, ціни на пшеницю і 

кукурудзу зросли після наймасштабнішого за останні 50 років повені в окремих 

штатах на Середньому Заході США. Додатковими чинниками зростання цін на 

пшеницю стали високий попит з боку Алжиру і Тунісу, а також рішення 

Австралії імпортувати цю культуру, вперше за останні 12 років.  

Забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору економіки України 

потребує відповідної бази, якою є інноваційний потенціал підприємств як 

сукупність можливостей впровадження ними прогресивних технологій 

виробництва продукції на основі використання інновацій, способів і прийомів 

удосконалення виробничих процесів, менеджменту і маркетингу. Інноваційний 

процес потребує значних інвестицій і тому може здійснюватися як 

технологопроцесова інноватизація з запровадженням окремих елементів за 

кумулятивним принципом: одержуючи дохід від попередніх інновацій, 

розгортати в наступному періоді масштаби послідовного інноваційного 

поновлення виробництва. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/tsenovaya-konyunktura-ukrainskih-eksporterov-1559562538.html
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Років двісті тому на ціле місто міг бути один коваль або пекар. І хочеш не 

хочеш, а брати товар доводилося у нього. Тому подорожжю покупця була 

звичайна прогулянка до найближчої крамниці. З розвитком суспільства все 

більше і більше власників бізнесу з’являлись, зростали і починали конкурувати 

між собою, приділяючи увагу, перш за все, ціні та якості. Зрештою, ціна і якість 

досягли рівня, які задовольняють більшість покупців Так в асортименті 

сучасних смартфонів легко можна назвати кілька моделей від різних 

виробників, що знаходяться в одній ціновій категорії і мають порівнювану 

функціональність. Оскільки звичні критерії вибору, такі як ціна та якість, 

втрачають потенціал для конкуренції, компанії почали більш детально вивчати 

поведінку споживачів та фактори, що впливають на рішення про купівлю, 

дивитися на це як на науку і розглядати їх як метод конкуренції. 

 «Подорож покупця» або «customer journey» – один із загальноприйнятих 

понять в торгівлі, яке відомо маркетологам більше 100 років. 

Ґрунтовно тему подорожі покупця почали досліджувати в 80-х роках 

XX ст. Сюзан Уиттл в 1989 році опублікувала книгу, в назві якої закликала 

«надіти взуття свого покупця» – ідіома, аналогічна вислову «влізти в чиюсь 

шкуру». А Чіп Белл і Рон Земке в тому ж році видали «Мудрість сервісу», в 

якій посилалися на концепцію «побудови карти циклу сервісу». 

Проте з розвитком цифрових технологій за останнє десятиліття подорож 

покупця кардинально змінилась, завдяки розвитку інтернету і популяризації 

інтернет-магазинів.  

За загальноприйнятим визначенням «Подорож покупця» або «customer 

journey» – це уявна подорож клієнта від виникнення потреби в товарі до 

моменту покупки або перетворення в фаната бренду. 

На шляху покупця виділяють певні стадії покупки (знайомство з товаром, 

вивчення товару, роздуми і оцінка). 

Орієнтирами на шляху покупця є точки дотику. Точки дотику – це процес 

взаємодії споживача з фірмою, який визначає ймовірність майбутньої співпраці, 

придбання продукції або відмову від пропозиції. Це будь-які місця, інтерфейси 

і ситуації, в яких клієнт взаємодіє з компанією або споживає інформацію про 

https://www.epravda.com.ua/columns/2017/07/31/627430/
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компанію або бренд. До точок дотику традиційно відносять рекламу, Promo-

материали, соціальні мережі, фанатів бренду, сайт, заходи, дизайн, персонал, 

процес продажу, доставка, сервіс тощо. 

У сучасних умовах подорож покупця настільки складна, що більше схожа 

на сюжет пригодницького роману, ніж на рішення купити ноутбук. Споживачі 

мають більше вибору, ніж будь-коли раніше. Складність вибору товарів і 

послуг для покупців зростає з рівнем технічної грамотності людства. Вони 

досліджують і купують на різних пристроях, маючи безліч точок дотику, 

цілодобово – в Інтернеті та поза ним. Користувачі вивчають товари онлайн і 

оффлайн, з смарфтонів, комп'ютерів, планшетів, під час перегляду ТБ або відео. 

Інтернет розмиває рамки вибору, у користувачів з'являється все більше точок 

дотику і взаємодії з брендом: реклама, соціальні мережі, сайти, додатки, 

YouTube, маркетплейси. 

Тепер, замість того, щоб проходити цю подорож за традиційною прямою, 

покупець рухається по колу, або навіть за складною схожою на павутину 

траекторією. Клієнт може переміщатися вперед і назад і легко перемикатися 

між стадіями, на кожну з яких впливає безліч онлайн і офлайн факторів. 

І в цьому основна складність для маркетологів: від рішення до покупки 

клієнти проходять по різних каналах, використовуючи різні пристрої. Завдання 

маркетологів передбачити складний шлях клієнта та оптимізувати зусилля. 

Щоб вивчити, що рухає покупцем, і зрозуміти основні чинники, які 

впливають на його рішення в процесі покупок, проводяться дослідження 

поведінки споживачів. Останнім часом подібні дослідження були проведені 

Google, а також консалтинговими агенствами IPSOS та KPMG. 

Узагальнючи результати цих досліджень можна відміти головні фактори, 

що впливають на подорож покупця в епоху діджиталізації. 

Онлайн та офлайн перетинаються і взаємно впливають один на одного 

вже на першому етапі купівельної подорожі. У середньому лише 11% 

користувачів здійснюють покупки виключно в мережі. 12% роблять покупки 

виключно поза мережею. 80% покупців поєднують он-лайнові та оф-лайнові 

точки дотику до бренду. Цікаво, що 52% покупців використовувало мінімум 

один оффлайн канал в якості джерела інформації, перш ніж купити щось в 

онлайні, а 59% – вивчали мінімум один онлайн канал перед покупкою в офлайні. 

Першою точкою дотику до бренду найчастіше є пошук в мережі. 

Інтернет-магазин – найпоширеніший ресурс для отримання першої інформації 

про товар – їх використовує третина покупців  У той же час, оффлайн 

магазини – друге за популярністю джерело – його використовує 22% покупців.  

Поширеними є також наступні точки взаємодії: сайти з рекомендаціями, 

сервіси порівняння цін, персональні рекомендації друзів, журналів, огляди блогерів.  

Фактори, що впливають на ухвалення рішення про покупку залежать від 

категорії товару. Для одягу, продуктів і сегмента люкс – репутація бренду має 

вагоме значення. Хоча ціна – все ще вирішальний фактор (наприклад, для 

покупок люкс сегмента вона становить 33%). Для косметики провідними 

факторами стали репутація (27%) і онлайн огляди (21%). Для електроніки 
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найважливішими фактором стали особливості товару (25%) і, розташовані дуже 

близько за ступенем важливості, ціна, репутація і огляди. 

З іншого боку, фактор, що впливає на рішення про покупку, різниться в 

залежності від вікової групи. Наприклад, мілленіали, на відміну від старших 

поколінь, приділяють більшу увагу ціні товару, ніж сайту магазину. 

Близько 30% опитаних повідомили, що хоча б раз за рік розміщували 

відгук про куплений товар. Найчастіше розміщують відгуки представники 

молодших поколінь. Цей тренд буде тільки ставати старше разом з його 

основною аудиторією. Переважна більшість (92%) від усіх відгуків у всіх 

вікових групах – позитивні.  

Ще одна тенденція – соціальні мережі і месенджери, такі як facebook, 

instagram, twitter – все частіше стають майданчиками для розміщення відгуків і 

оглядів. Складність для продавців в тому, що відгуки розміщуються на сайтах, 

які знаходяться поза сферою їх контролю або впливу. Компаніям потрібно 

активніше інтегрувати соціальні мережі і месенджери в свій бізнес.  

Для більшості покупок, подорож покупця від стадії інформування до 

рішення про покупку – досить недовга – 71% покупців зробили покупку 

протягом тижня після виникнення бажання. Приблизно одна третина опитаних 

відповіли, що зробили покупку в той же день. Хоча, дослідження показали, що 

певний сегмент – мілленіали, західні і східні європейці, в тому числі українці – 

проходять більший за тривалістю купівельний шлях.  

Те, що мілленіали проходять довший шлях і витрачають більше часу на 

вивчення інформації про продукт, може бути пов'язано з тим, що молодше 

покоління має велику кількість вільного часу і менше забезпечено фінансово. 

Середній час, які покупці витрачають на проходження «подорожі 

покупця», також залежить від типу і цінності товару. Електроніка має більший 

термін реалізації, ніж інші групи товарів – покупець вивчає всі функції, 

досліджує тренди і останні розробки і порівнює ціни. Споживачі категорії люкс 

також проходять довший шлях, хоча 70% товарів цієї категорії все ще 

купуються протягом тижня. 

У той же час, є товари, які, в основному, потрапляють в сегмент 

імпульсних – тобто купуються в той же день, коли виникає бажання. Сюди 

входять продукти харчування, медикаменти, алкоголь і побутова хімія. У цю ж 

категорію потрапляють і книги з музикою. 

Товари щодо низького цінового сегмента і те, з чим покупець уже 

знайомий – автоматично пропускають кілька стадій купівельного шляху. 

Подорож покупця – це активний дослідницький процес, який проходить 

покупець на шляху від виникнення завдання, яку потрібно вирішити до 

покупки, яка йому в цьому допоможе. Іншими словами, це всі дії, які людина 

робить, перш ніж вирішити, чи варто купувати цей товар у цього продавця. Чим 

краще компанія розуміє, які дії робить людина, з яким складнощами стикається 

і що впливає на його рішення, тим краще може підлаштувати стратегію 

продажів, щоб вона була найбільш ефективна. 

В епоху диджиталізації подорож покупця все частіше проходить через 

online-простір, то ж стає очевидним, що компаніям просто необхідно якомога 
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швидше переорієнтуватися і змінити свої стратегії з урахуванням нових 

тенденцій і особливостей, які виявляють чисельні дослідження поведінки 

споживачів. 
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Балашов І. П. 

Науковий керівник: Мінакова В. О. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Для будь-якої компанії кадри – про  це найцінніший капітал, що 

забезпечує успіх і стабільний розвиток. В умовах стрімкого зростання 

української економіки, жорсткої конкуренції і загального дефіциту кадрів, на 

перший погляд, здається неймовірно складним пояснити в комерційних 

термінах, навіщо використовувати робочий час персоналу для участі в різних 

соціальних ініціативах, які не мають безпосереднього відносини «до справи». 

Однак саме конкурентне середовище і боротьба за кадри сприяють 

розвитку корпоративного волонтерства. Досвід передових компаній показує, 

що в довгостроковій перспективі успіху досягають такі компанії, які розуміють 

важливість здорового психологічного клімату в колективі, нефінансової 

мотивації і постійного управління корпоративним соціальним впливом. За 

даними журналу Fortune, в список 100 кращих компаній-роботодавців увійшли 

компанії, які серед іншого надавали співробітникам нефінансову винагороду, 

можливість професійного розвитку і забезпечували розумний баланс робочого 

часу і відпочинку.  

Мета даної публікації – показати, як в сучасних ринкових умовах 

залучення співробітників в соціальні проекти може служити на благо бізнесу. 

Корпоративне волонтерство (КВ) – це політика компанії, спрямована на 

залучення працівників компанії до благодійної та волонтерської діяльності, 

частина корпоративної культури, заснована на гуманістичних цінностях, на 

усвідомленні важливості ініціативи, солідарності та відповідальності.  

Щодо форм корпоративного волонтерства – вони різноманітні і їх можна 

поділити на 4 категорії: 

– Години волонтерства (оплачувані компанією) або години pro bono 

(наприклад, для юридичних, консультаційних та піар-агенцій, коли 

компанії не беруть гроші за послугу, але співробітникам оплачують їхню 

роботу); 

– Гроші від співробітників на добрі справи (іноді компанія збільшує цю 

суму); 

– Допомога ресурсами (наприклад, приміщенням); 

– Допомога продуктами, які виробляє компанія. 

Феномен «корпоративне волонтерство» виникає на зламі інтересів трьох 

соціальних гравців: бізнесу, громади та безпосередньо волонтерів, приносячи 

вигоди кожному з них. Громада отримує додаткові фінансові та людські 
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ресурси для розв’язання певної соціальної проблеми. Крім того, програми 

корпоративного волонтерства – це неформальний канал поширення таких 

суспільних цінностей як безкорисливість, взаємодопомога та піклування. 

Компанії прагнуть мати лояльних співробітників. Люди прагнуть 

працювати в компанії з соціальною місією. Одним із інструментів, що 

поєднують ці два прагнення, є програми корпоративного волонтерства. 

Компанія KFC ініціювала дослідження, як корпоративне волонтерство 

впливає на розвиток персоналу компанії і його ефективність. Опитування 1060 

співробітників KFC і 41 компанії-франчайзі (загальна кількість співробітників – 

25 000 осіб) в Україні та інших країнах пострадянського простору дало цікаві 

результати. 59% респондентів вважають, що волонтерство допомагає 

утримувати співробітників. Лояльність волонтерів до роботодавця вище, ніж 

співробітників, які не беруть участі у добровольчих ініціативах. Серед 

волонтерів на 8% більше тих, хто задоволений роботою, і на 5% менше 

незадоволених. 

Актуальність розвитку корпоративного волонтерства засвідчується також 

тим, що до 2025 року 75% у структурі глобальної робочої сили будуть займати 

міленіали – за дослідженнями EY People Advisory Services – найбільш 

вибагливе покоління працівників [1]. Позаяк основним прагненням цього 

покоління є бажання зробити світ кращим, все важливішим стає завдання 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу і його складової – корпоративного волонтерства. 

Корпоративне волонтерство служить інструментом вирішення ряду 

важливих кадрових питань, пов'язаних з професійним розвитком і утриманням 

персоналу, розвитком лояльності і підвищенням морального духу в колективі. 

Досвід багатьох міжнародних компаній показує, що залучення 

співробітників до реалізації КСВ-програм несе в тому числі і фінансову вигоду 

для бізнесу. Участь співробітників в КСВ-програмах підвищує лояльність 

персоналу і рівень його залучення, а отже, дає можливість бізнесу економити на 

рекрутингу та навчанні нових кадрів. Згідно з даними міжнародних досліджень, 

завдяки підвищенню рівня лояльності співробітників компанії можуть 

економити від $3,5 тис. до $50 тис. на рік. 

Ще одна реальна вигода для бізнесу – підвищення рівня продуктивності 

персоналу. За даними дослідження Unlocking employee engagement, багато 

компаній визнають, що 87% співробітників у компаніях не відчувають 

залучення, а це коштує компаніям 35% зарплати цих співробітників. Одним із 

варіантів підвищення лояльності може стати корпоративне волонтерство. 

Переваги корпоративного волонтерства приголомшливі. Такі програми значно 

сприяють залученню співробітників, а це підвищує ефективність їхньої роботи 

в компанії на 202% [2]. 

Волонтерська діяльність є не просто доброю справою, воно дозволяє 

співробітникам освоїти нові навички, проявити або розвинути лідерські якості, 

відчути себе частиною суспільства і усвідомити свій внесок у вирішення 

місцевих проблем. 

https://www.globalbankingandfinance.com/unlocking-employee-engagement/
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Дослідження ConferenceBoard називає 5 основних бізнес-навичок, 

побудова яких відбувається внаслідок успішної реалізації волонтерських 

програм: 

– комунікативні; 

– організаційні та навички управління часом; 

– навички побудови відносин (реляційні); 

– навички проектного менеджменту (планування, складання бюджету, 

звітності, оцінювання результатів); 

– навички виживання (вміння обирати пріоритети та боротися зі стресом). 

Звіт «Корпоративне волонтерство: огляд поточних досліджень і 

результатів», опублікований в 2016 році американською асоціацією Conference 

Board, містить узагальнені дані дванадцяти соціологічних досліджень, 

проведених протягом чотирьох років такими відомими дослідницькими 

фірмами, як Gallup, Towers Perrin, the Corporate Leadership Council і іншими. 

Дані проведених досліджень є переконливим доказом на користь 

корпоративного волонтерства. Аналіз діяльності 28 міжнародних компаній за 

2014 р показав, що вартість акцій компанії з високим рівнем залучення 

персоналу в добровольчі програми в середньому зросла на 16% в порівнянні із 

середнім ростом по галузі на 6% за той же період. За даними 2015р. чистий 

прибуток компаній з низьким рівнем корпоративного волонтерства за три роки 

в середньому впав на 1,38%, а рентабельність операційного прибутку знизилася 

на 2,01%, тоді як компанії з рівнем корпоративного волонтерства вище 

середнього показали зростання чистого прибутку на 2,06%, а рентабельності 

операційної прибутку – на 3,74%. Відзначено, що завдяки участі співробітників 

в добровольчих програмах продуктивність праці підвищується в середньому на 

20-28%! Співробітники, залучені в добровольчі програми, впливають на 

формування ринку і лояльності клієнта, що позитивно позначається на 

прибутку. Наприклад, в банківському секторі, підвищення лояльності клієнта 

на 5% призводить до підвищення рентабельності на 25-85%. Завдяки 

корпоративного волонтерства компанія, в цілому, зміцнює свою репутацію в 

місцевому співтоваристві і використовує своїх співробітників як провідників 

корпоративної соціальної відповідальності компанії. 

Врахувавши значні економічні вигоди від запровадження практик 

корпоративного волонтерства, можна погодитись зі словами Пітера Друкера, 

одного з «батьків менеджменту», який стверджував «Ми повинні діяти за 

межами корпорації з такою ж енергією і відповідальністю, з якою ми 

створювали підприємства. Просування за її кордони не є різновидом 

альтруїзму; це лише свідома корисливість і ділова потреба». На практиці слова 

теоретика управління доводить досвід понад 90% компаній, що входять в 

список світових лідерів Fortune 500, які реалізують різні програми 

корпоративного волонтерства, віддача від яких відчутна за багатьма 

показниками. 
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В умовах загострення конкуренції природні умови та вигідні географічні 

положення вже не є основними факторами привабливості території. У боротьбі 

за присутність міжнародних компаній, висококваліфікованих робітників та 

туристів країни, регіони та міста ведуть активну діяльність по зміцненню їх 

позицій у напрямку так званих м’яких факторів. У цих умовах маркетинг 

територій стає невід’ємною частиною економічної та соціальної політики міст та регіонів. 

Джон Ешворт визначає маркетинг території яка процес, за допомогою 

якого місцеві заходи пов'язуються як можна ближче до потреб цільових 

клієнтів задля максимально ефективного соціально-економічного 

функціонування даної території. 

Відповідно до Котлера та його колег, для маркетингу та брендінгу 

території є тільки одна мета – просування цінності та образу території у такій 

спосіб, щоб потенційні користувачі території повною мірою усвідомлювали 

свої відмітні переваги, тобто відрізнити територію від інших. 

Маркетинг території в сучасних умовах повинен стати засобом просування 

закладених у стратегії регіонального розвитку ідей і її невід'ємною частиною. 

Стратегія регіонального маркетингу повинна стати складовою частиною 

стратегії економічного розвитку регіону. При цьому необхідно виділити два 

основних напрямки реалізації даної стратегії: 

- стратегія маркетингу регіону; 

- стратегія маркетингу усередині регіону. 

Основне завдання регіонального маркетингу – уміння «продати» як товар 

інвестиційну привабливість регіону, створити умови для його економічного 

зростання, підвищити якість і рівень життя населення. 

В умовах ринкової економіки основні завдання регіонального маркетингу 

зводяться до наступних: 

- ефективна політика щодо залучення закордонних і внутрішніх 

інвестицій; 

- збереження і нарощування інтелектуального потенціалу за рахунок 

розвитку науки та освіти; 
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- створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва; 

- розвиток фінансових інститутів; 

- розширення інститутів соціального захисту населення. 

В якості стратегічного інструменту, маркетинг території відноситься до 

місії і бачення майбутнього території. Маються на увазі проблеми, цілі, 

можливості та позиціонування, – чотири питання, які мають сильний 

взаємозв'язок і повинні спільно управлятись. 

Чітке виявлення проблем території є першим кроком у процесі 

маркетингу території. 

Визначення чітких цілей є другим кроком: 

- визначення місії для майбутнього; 

- визначення цілі; 

- визначення простору, в якому необхідно вести боротьбу з іншими 

територіями; 

- визначення цільових груп, які необхідно залучити: інвестори, гості, 

туристи, мешканці тощо. 

Результатом попередніх кроків стане позиціонування. Позиціонування 

направлене на створення відмінностей від територій-конкурентів. Воно 

дозволяє визначити місця та напрями для інвестування грошей та енергії. Для 

досягнення успіху не потрібно бути сильним у багатьох галузях. Необхідно 

бути кращим в деяких з них. 

Традиційно виділяються чотири великі групи стратегій, націлених на 

залучення відвідувачів і резидентів, розвиток промисловості чи експорту 

регіональних продуктів. Ці стратегії умовно можуть бути названі, як стратегії: 

- маркетинг іміджу; 

- маркетинг привабливості; 

- маркетинг інфраструктури; 

- маркетинг населення, персоналу. 

Останнім часом у маркетингу території стає популярним такий 

інструмент як брендинг, який успішно практикується в приватних фірмах вже 

протягом довгого часу. У сучасному маркетингу брендингу відводиться 

важливе місце, так як він об'єднує всі стратегічні елементи в одну формулу 

успіху. Бренди є основою для довгострокового успіху фірм та організацій. Вони 

найчастіше є передумовою великих поглинань і злиттів. Для формування 

необхідних асоціацій щодо території брендинг підходить краще за інші 

маркетингові інструменти. Успішна територія залучає нові інвестиції та 

створює позитивні умови для свого ж розвитку 

Територія може бути брендована як товар чи послуга. Метою брендінгу 

території є покращення привабливості території. Брендинг не тільки впливає на 

маркетингову діяльність, але і на цілісний розвиток, що впливає на територію 

загалом. Брендування території приносить їй додаткову привабливість. Таким 

чином, для кожної території необхідно та цілком можливо віднайти унікальні 

відмінності, які відрізняють її від конкурентів. 
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Відсутність на даний час маркетингового обґрунтування економічних 

стратегій, що розробляються в Україні, призводить до неповного врахування 

інтересів та особливостей регіонів та міст. Застосування концепцій маркетингу 

територій при розробці економічних стратегій дозволить більш успішно 

залучати інвестиції у регіони, підвищить привабливість серед іноземних країн і 

у цілому покращить імідж територій, що матиме позитивний вплив на їх 

соціально-економічне становище. 

 

 

МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ПЛИННІСТЮ КАДРІВ 

Забродський О. В. 

Науковий керівник: Мінакова В. О. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Високий рівень плинності кадрів є причиною економічних втрат 

організації. Так само він робить негативний вплив на моральний стан решти 

працівників, трудову мотивацію і відданість компанії. При звільненні 

співробітників руйнуються зв'язки, що склалися в колективі, це може привести 

до того, що плинність знайде лавиноподібний характер. Трапляється і так, що з 

компанії йдуть цілими відділами. Таким чином, плинність кадрів знижує 

ефективність роботи співробітників і негативно впливає на корпоративну культуру. 

Згідно з дослідженням, EY People Advisory Services і даними понад 250 

провідних компаній України за I квартал 2019 року було виявлено, що 79% 

компаній відчувають труднощі з утриманням і залученням співробітників. Про 

ці складнощі красномовно свідчать показники плинності кадрів. Так, за останні 

три роки показник добровільної плинності кадрів зріс на 7%. Найбільш 

поширеними причинами добровільного звільнення стали незадоволеність 

співробітників грошовою винагородою (75% компаній вказали цю причину), 

трудова міграція за кордон (42% компаній) і невідповідність кар'єрного 

зростання очікуванням співробітника (33% компаній). У 2018 році він становив 

показник добровільної плинності 14% за медіаною. Тому очікуваним був той 

факт, що аж 54% компаній зазначили актуальність питання утримання 

співробітників [1]. 

Плинність кадрів – одна з важливих і болючих проблем сучасних 

компаній. Сказати, що велика плинність негативно позначається на бізнесі – не 

сказати нічого. Будь-який керівник зацікавлений в тому, щоб співробітники 

працювали в компанії як можна довше – і витрати на пошук нових 

співробітників скорочуються, і ефективність роботи зростає. Але реальність 

така, що люди звільняються навіть з хорошої роботи з гідною зарплатою і 

соціальними гарантіями. 

Якщо приводом для звільнення стають глобальні причини (економічна 

ситуація, умови ринку праці) чи особисті обставини (переїзд, догляд за дітьми, 

хвороба члена родини), то справитися з цим майже неможливо. Однак багато 

приводів можна усунути, і тим самим мінімізувати ризики звільнення 

співробітників. 
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Причиною частих звільнень може бути відсутність кар'єрного росту та 

професійного розвитку, несприятливі умови праці, поганий психологічний 

клімат, що склався в колективі, невдоволення методами управління. Навіть 

неякісний підбір персоналу. Проблеми бувають і з організацією адаптації нових 

співробітників, що призводить до звільнення ще на випробувальному терміні. 

Основна причина, по якій слід боротися з плинністю кадрів, неминуче 

зниження якості роботи та мотивації персоналу. Якщо керівництво не робить 

спроб утримати співробітників, то як у звільняються, так і у що залишаються в 

організації людей формується чітке уявлення про те, що їх тут не цінують. 

Ставлення до роботи стає формальним. Руйнується довіра до роботодавця. 

У відповідь на думку: «Незамінних немає» завжди висувається захист: «Я 

нікому нічого не винен».  

На думку Дітера Холла, експерта з питань плинності персоналу з 

університету м. Фрайбурга (Німеччина), цей процес не тільки небажаний, але і 

небезпечний: адже залишає компанію співробітник, крім усього іншого, є 

носієм внутрішньокорпоративної інформації, і її він «забирає» з собою на нове 

місце роботи [2]. 

В американській компанії SAS, яка займається програмним 

забезпеченням, плинність персоналу тут становить менше 5%, в той час як в 

середньому по галузі – досягає 25%. Філософія компанії така: «Наш головний 

ресурс – люди». Але це не просто гасло, а планомірна політика, що виявляється 

і в великому, і в дрібницях. Всі співробітники – від топ-менеджерів до 

прибиральниць і охоронців – отримують однаковий соціальний пакет, що 

включає безкоштовне медичне обслуговування, і це при тому, що існує і 

медична страховка, 80% якої оплачує SAS. Кожен з працівників може вибрати – 

піти чи безкоштовно до лікаря в сусідній будівлі або витрачати час на 

консультацію в своїй поліклініці. Виявилося, що такий медичний сервіс, а 

також басейни і спортзали на території компанії, приносять пряму економію. 

Більш того, керівництво не відстежує розпорядок дня працівників: якщо робота 

виконується якісно і в строк, кому яке діло, де знаходиться людина – на роботі 

або на стадіоні? Адже після матчу він може працювати до півночі. Та й чим 

фахівець займається на своєму робочому місці – це теж не тема для 

обговорення. Компанію цікавить тільки одне – наскільки ефективно кожен 

справляється зі своїми обов'язками. Фірма SAS щорічно заощаджує близько 

75 млн. дол. США завдяки збереженню стабільно низького рівня плинності 

кадрів. І ці кошти можна витратити на власних співробітників [4]. 

Визначити причини плинності кадрів можна наступними методами: 

- вихідне інтерв'ю – розмова з працівниками, що звільняються. Коли 

співробітнику нічого втрачати – він не боїться критикувати компанію, умови 

праці і стиль управління. Такий співробітник – цінне джерело інформації. 

- анкетне опитування. Те, що співробітник не зможе сказати вголос – він 

може наважитися написати. Деяким людям навіть перед звільненням буде не 

комфортно говорити про недоліки компанії в обличчя, і на папері він буде 

відвертішим. 
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- розмова з керівником співробітника, який звільняється. Це допоможе не 

тільки перевірити інформацію і мотиви звільнення, але і дасть додаткові 

відомості про атмосферу, що склалася в колективі. 

Проблема плинності існує і в Америці, і в Європі, і в азіатських країнах. 

 тільки в Японії цей показник становить трохи більше 1%. А решта 

цивілізованого світу всілякими способами бореться з постійною міграцією 

персоналу між компаніями. Що ж робити, якщо ти не японець? 

Узагальнюючи рекомендації менеджерів можна виокремити наступні 

методи утримання персоналу: 

1) Якісний підбір персоналу. 

2) Система наставництва для нових співробітників. 

3) Впровадження програм по професійному та кар'єрному розвитку 

працівників. 

4) Впровадження практики колективного прийняття рішень, нехай 

працівники знають, що їх голос має вагу. 

5) Завантаженість працівників роботою. 

6) Створення для працівників компенсаційний пакет, що включає премії, 

бонуси, медичне страхування. 

7) Уникання понаднормової праці і праці у вихідні. Гнучкий графік 

роботи. Оцінка ефективності роботи не за кількістю відпрацьованих годин, а за 

досягнутими результатами [2-5]. 

Методи боротьби з плинністю кадрів, в принципі, можуть бути дуже 

індивідуальними в одній і тій же ситуації, але з різними людьми. Головне – це 

чітке визначення першопричини і оперативне її усунення. Несвоєчасне 

розуміння того, що з плинністю потрібно боротися, може виявитися занадто 

дорогим задоволенням для компанії. Постійний моніторинг та аналіз причин 

звільнення співробітників і, звичайно ж, пошук і впровадження в життя методів 

боротьби з ними – все це принесе величезні плоди для бізнесу.  
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Ресторанний бізнес сьогодні займає одне з провідних місць у сфері 

обслуговування, є не тільки одним з високоприбуткових видів економічної 

діяльності, а й одним з найбільш ризикованих. У боротьбі за життєздатність 

бізнесу в сфері швидкого харчування менеджерам доводиться вирішувати ряд проблем.  

Але є проблема, яку підприємствам швидкого обслуговування не 

вирішити ніколи, – це плинність кадрів. Згідно з даними кадрових агентств, в 

одній точці фаст-фуду оборотність рядового персоналу становить в середньому 

120% за місяць, а в деяких проектах і 200%! Однак настільки високі показники, 

на щастя, не у всіх операторів.  

Рекордно низького показника плинності кадрів вдалося домогтися мережі 

ресторанів швидкого харчування Pal's, що розташована в північно-східній 

частині штату Теннессі і південно-західній Вірджинії. 

Менеджер Pal's – Томас Кросбі вважає, «головна зброя проти плинності 

кадрів – навчання персоналу. Тому ми постійно навчаємо співробітників, 

постійно тренуємо їх, проводимо коучинг. Якщо Ви хочете, щоб хтось домігся 

успіху, Ви повинні бути готові навчати його ». 

Згідно корпоративним вимогам співробітники всіх рівнів 10% свого 

робочого часу повинні витрачати на навчання. 

В кінцевому підсумку, завдяки політиці Pal's по «розумному» найму і 

безперервного навчання, співробітники показують такий же високий рівень 

лояльності, як і клієнти. За 33 роки існування компанії всього лише сім 

головних менеджерів за власним бажанням пішли з Pal's. Навіть серед 

співробітників переднього краю плинність становить всього лише одну третину 

від середнього показника для даної галузі.  

Навчання персоналу – це цілеспрямований, організований, планомірно і 

систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками 

і способами спілкування під керівництвом досвідчених викладачів і керівників. 

Мета навчання: організація і формування персоналу управління; оволодіння 

умінням визначати і вирішувати проблеми; інтеграція персоналу; адаптація; 

впровадження нововведень. 

Як буде відбуватися навчання – про  на робочому місці або з відривом від 

роботи – визначається в основному тим, які методи навчання будуть використані. 

Плинність лінійного персоналу в мережі «KFC» значно нижче 

середньоринкової. Kentucky Fried Chicken – американська мережа ресторанів 

Швидкого харчування, що спеціалізуються на стравах з курятини. Засновано в 

1952 Гарландом Сандерсом під вивіскою Kentucky Fried Chicken. У 1991 бренд 

скоротив назву до абревіатурі KFC. З 1997 мережа Належить Великій 

ресторанній компании «Yum! Brands», що володіє такими брендами, як «Pizza 

Hut» і «Taco Bell». В Україні мережа почала функціонувати з 20 грудня 2012 

року у Києві (перший ресторан в ТРЦ «Ocean Plaza»). Ресторан відкрив один з 
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українських франчайзингових партнерів компанії «YUM! Restaurants 

International Russia & CIS» — ТОВ Українська харчова компанія. 

Компанія дуже вимоглива до виконанням всіх стандартів і обов'язків. 

Щоб навчити персонал працювати якісно і ефективно доводиться вкладати 

чимало зусиль. Персонал потрібно вміти заохочувати, але, також і зберігати 

дисципліну, повинна бути чітко вибудувана система навчання. Також не можна 

забувати про мотивацію. Нові працівники, що тільки прийшли в компанію 

отримують безкоштовне навчання роботі в компанії, що є не у багатьох 

компаніях, які бояться, що нові працівники підуть після пройденого курсу 

навчання, і тому роблять ці курси платними.  

У пріоритеті компанії «YUM! Brands Inc.» якість кухні і сервісу. Саме 

тому в компанії розроблена спеціальна навчальна програма, яку проходять всі 

співробітники ресторану. Навчання співробітників відбувається постійно. 

Кожен співробітник після навчання проходить сертифікацію.  

Для цієї мети, а також для навчання нових співробітників у віддалених 

регіонах мережу ресторанів KFC створила тренінг у віртуальній реальності. 

Відеотур по ресторану в форматі 360 градусів стажисти можуть подивитися за 

допомогою VR-окулярів, що значно спрощує детальне знайомство з 

майбутньою роботою. На відео самі працівники ресторанів розповідають про 

принципи роботи в KFC і діляться різноманітною інформацією: від термінів 

зберігання готових картоплі-фрі і сендвічів до призначення тих чи інших 

приміщень в закладі. Компанія YUM! використовує унікальну систему 

дистанційного навчання Learning Zone. Дана система застосовується у всіх 

підрозділах компанії YUM! і забезпечує доступ до тренінгів в будь-який час і з 

будь-якої точки світу, де є Інтернет. Кожен співробітник компанії має свій 

унікальний логін і пароль для роботи в системі. 

Сьогодні у всіх тренінгах, розроблених для ресторанів KFC, присутні 

елементи гейміфікації. Це повністю відповідає потребам молодого покоління і 

вирішує проблеми в комунікації з ресторанами, які працюють за франшизою. 

Згідно з результатами дослідження, проведеного на глобальному рівні в 

компанії KFC, ефективна лідерська поведінка керівника підвищує рівень 

залученості співробітників на 63%, загальна задоволеність гостей 

обслуговуванням зростає на 8% і продаж зростає на 5%.  

У ресторанному бізнесі плинність персоналу в середньому вище, ніж в 

інших галузях народного господарства. Проте у проведених компанією 

дослідженнях більше 80% співробітників заявляють про своє бажання 

продовжувати працювати в KFC і рекомендують його своїм друзям. 
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Відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

всіма суб'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами 

складається та надається користувачам фінансова звітність. Метою складання 

фінансової звітності є оприлюднення інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 

Проте в умовах глобального та інформаційного суспільства користувачів 

обліково-звітної інформації цікавлять не лише фінансові показники діяльності 

підприємств, а й питання сталого розвитку як невід’ємної частини бізнесу, які 

вимірюються здебільшого нефінансовими показниками. 

Практика оприлюднювати нефінансову звітність виникла 20 років тому.  

Нефінансова звітність/ соціальна звітність/ звітність зі сталого розвитку – 

це документально оформлена сукупність даних комерційної організації, що 

відображає середовище існування компанії, принципи та методи співпраці з 

групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній та 

екологічній сфері життя суспільства. 

За дослідженням Інституту відповідальності інвесторів 78% компаній у 

світі готують нефінансові звіти, а 40% компаній включають нефінансові 

показники в щорічні звіти, інтегруючи фінансові та не фінансові результати 

діяльності компанії в один документ. 

На думку М.А. Проданчука «…Концепція компанії майбутнього не 

пропонує змін у фінансовій звітності, але відводить їй менш важливу роль у 

моделі розширеної звітності, яка включатиме звіти про нефінансові результати, 

зокрема, про такі питання, як довкілля і зв’язки з працівниками, замовниками, 

постачальниками та громадськістю» [1, с. 159]. 

Згідно з новим звітом E&Y «Is your nonfinancial performance revealing the 

true value of your business to investors?» («Чи розкривають нефінансові 

результати справжню вартість бізнесу вашим інвесторам») «останні події 

наочно продемонстрували як істотні ризики, так і переваги для емітентів, які 

криються в нефінансовій інформації. Інвестори дедалі частіше усвідомлюють, 

що, розуміючи ці ризики й переваги, вони можуть уникнути негативного 

впливу й відчути на собі позитивні вигоди створення вартості, яке йде від 

нефінансової діяльності організації». Частково ці зміни в мисленні припадають 

і на зміну поколінь. «Інвестори часто очікують, що кількість «мілленіалів», яка 

збільшується, – з їхніми поглядами на питання ESG і впливом, що оцінюють у 

$30 трильйонів, які вони отримають від своїх батьків і дідів, – і далі 

посилюватиме значення факторів ESG в інвестиціях», – ідеться у звіті [2]. 

Зростаючі вимоги користувачів та покращення прозорості, повноти й 

релевантності обліково-звітної інформації зумовлюють пошук нових моделей 
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звітування та напрямів розвитку методології бухгалтерського обліку. Експерти 

вважають, що для забезпечення цих потреб і вимог буде поширюватись 

інтегрована звітність. 

За визначенням Р. О. Костирка, інтегрована звітність – це нова модель 

корпоративної звітності, в основу якої покладено концепцію інтегрованого 

мислення, що припускає взаємозв’язок фінансової та управлінської звітності, 

звітів про корпоративне управління і винагороди та звітів щодо стійкого розвитку [3]. 

Концепція інтегрованої звітності останнім часом займає перші сторінки 

фахових видань світу бухгалтерського обліку. 

«За інтегрованою звітністю – майбутнє. Адже саме вона має потенціал 

забезпечити фінансову стабільність у світі та впевнений розвиток окремого 

бізнесу», – заявив голова Міжнародного комітету з інтегрованої звітності 

Річард Ховітт [4]. Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC) 

утворено у 2009 році для нагляду за створенням загальновизнаних на 

міжнародному рівні «Основ» інтегрованої звітності. 

Джим Сінгх, фінансовий директор Nestle зазначає «Якщо ви є компанією, 

орієнтованої на довгострокову перспективу, і однією з ваших цілей є 

завоювання довіри, у вас немає вибору – Інтегрована звітність це спосіб 

представлення інформації» [5]. 

Вступ України до Європейського Союзу зобов’яже великі компанії 

формувати інтегровані звіти. У 2017 набули обов’язкового характеру 

положення Директив 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 р. щодо річної фінансової 

звітності, консолідованої фінансової звітності та пов’язаних звітів певних видів 

суб’єктів економічної діяльності та 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 р. щодо 

розкриття нефінансової інформації. Зокрема, остання директива вимагає від 

компаній з персоналом понад 500 осіб (злиття та поглинання) надавати 

нефінансові звіти, розкриваючи екологічні аспекти, соціальні аспекти і питання 

зайнятості, питання щодо поваги прав людини, аспекти боротьби з корупцією 

та хабарництвом, інформацію про корпоративне управління. Директива 

визначає наступні обов’язкові до розкриття в нефінансовому звіті елементи: 

короткий опис діючої бізнес-моделі; опис політик прийнятих на адресу 

вищевказаних аспектів, включаючи впровадження процесу дью-ділідженс 

(англ. Due diligence – належна добросовісність); результати вищевказаних 

політик; істотні ризики, які виникають у зв’язку з діяльністю компанії, 

охоплюючи вироблені продукти або послуги, що надаються та які з високою 

ймовірністю можуть викликати значні несприятливі наслідки, а також 

інформацію про те, які кроки зроблені компанією з управління цими ризиками. 

У рамках гармонізації українського законодавства із європейським, у 

2019 році вперше великі компанії України мали готувати звіт про управління за 

2018 рік разом з річною фінансовою звітністю. 

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову 

інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 
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Звіт про управління мав бути затверджений саме Міністерством фінансів 

України. Це передбачено ч. 4 ст. 11 Закону №996. Проте цього так і не було 

зробилено. Отже, встановленої форми звіту про управління немає і за 2018 рік 

юрособи розробляти її самостійно, користуючись Методичними 

рекомендаціями щодо складання звіту про управління. 

З метою систематизації та співставності інформації Звіт про управління 

має формуватися за такими напрямами:організаційна структура та опис 

діяльності підприємства; результати діяльності; ліквідність та зобов’язання; 

екологічні аспекти; соціальні аспекти та кадрова політика; ризики; дослідження 

та інновації; фінансові інвестиції; перспективи розвитку; корпоративне 

управління. 

Але цей Перелік є мінімальним та не вичерпним. Підприємство зможе 

розкривати й іншу інформацію про діяльність підприємства у звітному році 

(якщо вважатиме за доцільне). 

На думку Марини Саприкіної, керівниці центру «Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності», експертки зі сталого розвитку впровадження 

звітів про управління «втричі підвищило кількість звітів в Україні серед ТОП-

100 великих компаній, але проблема в тому, що в цілому звіт про управління 

«спустили» на бухгалтерію – для галочки і виконання норми регулятора». 

Незважаючи на це слід зазначити, що у зарубіжних країнах значну роль у 

поширенні нефінансового звіту відігравали уряди, які розглядали його як один 

із інструментів просування соціальної відповідальності бізнесу. Досвід 

зарубіжних країн щодо організації складання та подання нефінансової звітності 

є важливим для України і урядом зроблено перший крок для майбутнього 

впровадження інтегрованої (корпоративної) звітності компаній. 
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Інноваційний розвиток сільського господарства є процесом впровадження 

нової техніки та технологій, а також більш ефективних послуг, продукції, 

організаційно-економічних рішень виробничого, адміністративного і 

комерційного характеру, що сприяє для  інтенсивного відтворення людських, 

виробничих, фінансових та земельних ресурсів. 

За даними сайту financer.com [1], Україна експортувала у 2018 році за 

перші два квартали приблизно 20,5% товарів сільського господарства, та 

приблизно 16,2% харчових виробів, які були зроблені з використанням  

відповідного відсотка національного сільськогосподарського продукту. 

Точніше, ми можемо вважити, що якийсь відсоток харчового виробництва 

прийшов з сільського господарства, тобто, сільське господарство впливає на 

показники експорту більше ніж 20,5%. За обсягом експорту 

сільськогосподарських товарів, це склало приблизно 5,51 млрд. доларів США, а  

з врахуванням   харчових виробів,  приблизно 9,864 млрд. дол. За цими ж 

даними, в експорті переважає гірничодобувна промисловість, яка складає 35,9% 

експорту. Тобто, гірничодобувна промисловість більш розвинена або потрібна 

для експорту. 

Імпорт сільськогосподарських товарів склав 1,733 млрд доларів США за 

перші два квартали 2018 року. Але, за результатами усього 2018 року сальдо 

сільськогосподарської продукції склало приблизно -2,4 млрд дол. За цими 

даними ми можемо зробити  висновок, що у 2018 році за перші два квартали 

країна намагалася більше експортувати ,  ніж протягом всього року. 

Отже, перед нами стоїть завдання підвищити експорт та знизити імпорт в 

цій галузі. Нам потрібні інноваційні дії для сільського господарства. По перше, 

який продукт сільського господарства нам потрібно виробляти, в якій кількості 

та якої якості? Щоб зрозуміти які продукти виробляти, спочатку треба 

проаналізувати кому ми можемо експортувати свої  товари, тобто, що готові 

придбати інші країни, на яких умовах, якої кількості та якої якості потрібен 

бути цей товар та коли, в який час, він буде потрібний для експорту. Потім 

вирішити, чи зможемо ми його виробляти, та чи вигідно буде його постачати в 

інші країни. Обрати відповідний продукт, що ми зможемо виробляти для 

постачання, та отримати з нього більш високий прибуток, ніж у минулому, 

тобто, переробити весь алгоритм сільськогосподарського виробництва з метою 

збільшення прибутку. Також слід розглянути усі можливі випадки, що можуть 

статися. Наприклад, якщо виробництво дасть менший результат, ніж того 

очікувалося та наскільки значним буде при цьому збиток, як його можна уникнути.  

Для зменшення імпорту нам слід проаналізувати, що ми імпортуємо з цієї 

галузі. Далі прослідити, чи буде вигідно виробляти цей продукт. В багатьох 

країнах технології більш розвинені та використовуються протягом довгого 
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часу, що нам вигідніше імпортувати ці товари ніж виробляти. Для адаптування 

цієї інновації потрібен якийсь час, який може розтягуватися на декілька років, 

перш ніж вона вийде на рівень отримання прибутку. Якщо цей час дуже 

великий і не несе за собою виправданий ризик, то слід привернути увагу на 

інше виробництво для збільшення експорту, щоб різниця між імпортом та 

експортом не була негативна. 

Також стосується інновацій  техніка та технології виробу продукції.  Для 

розв’язання цього  питання слід привернути увагу на останні розробки в техніці 

й технологіях та підвищити кваліфікацію працівників.  Якість, кількость, термін 

та витрати виробництва товару дуже сильно впливають на його ціну. 

Підвищення якості та кількості й зменшення терміну та витрат призведе до 

зменшення його ціни та взагалі підвищить його необхідність на ринку товарів.  

Отже, дане запитання не менш важливе, та потребує детальнішого розглядання 

фахівцями аграрного сектору. З економічного боку, повинно бути розглянуто 

рентабельність нової техніки, точніше, наскільки інновації, в плані техніки , 

будуть корисними, яка ціна цього запитання та який термін прослужить нова 

техніка. Якщо нова техніка буде не обов’язкова, так коштуватиме дорожче 

старої, то немає ніякого сенсу її придбати. Так само й з вибором технологій, 

наскільки вони будуть ефективніші минулих, та чи слід щось міняти в цьому плані. 

Таким чином, ми розглянули які методи нам потрібно застосувати, щоб 

покращити показники в області інновацій. Самі методи не інноваційні, але 

перебудова сільського господарства на їх основі може вважатися, як процес 

втілення інновацій, або забезпечення інноваційної діяльності.  

За даними 2018 року та минулих років ми побачили гостру проблему 

інновацій в сільському господарстві України. Але як інновації в сільському 

господарстві можуть бути приведені до реального  виконання? У статті 

А.М.Щуревича [2, с. 104] сказано, що на сьогоднішній час фінансово-

економічна підтримка аграрного сектора здійснюється переважно через 

комплекс програм. Кожна з цих програм має на меті підвищення ефективності 

виробництва та прибутковості  товаровиробника. При цьому через брак коштів 

Державного бюджету України ця підтримка на 80 % здійснюється шляхом 

сприятливої податкової політики, що є непрямою формою субсидіювання 

галузі. Та держава має забезпечити активізацію інноваційної діяльності галузі 

за умов створення і підтримання об'єднань малих господарств і сімейних 

фермерів, як засобу розширення можливостей інвестування таких виробників, 

просування у їх середовищі науково-технічних інновацій, активізації діяльності 

наукових установ, щодо співпраці з аграрними підприємствами та покращення 

інформованості аграріїв у сфері поширення інновацій. 
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У сучасних умовах розвиток економіки неможливий без впровадження 

фінансових інновацій. Оцінка сучасного стану фінансового ринку України 

свідчить про те, що він відстає в своєму розвитку від міжнародних ринків і за 

різноманітністю фінансових інструментів, і за динамікою основних фінансових 

показників. Тому активізація розвитку вітчизняного фінансового ринку 

неможлива без впровадження фінансових інновацій.      

ФінТех (фінансові технології) зазнають у світі бурхливого розвитку. 

Впродовж останніх трьох років ФінТех розвивається і в Україні, де зараз на 

ринку активно працюють 80 компаній. Серед них є як стартапи, так і більш 

зрілі надавачі послуг. 

Після світової фінансової кризи 2008 року банки усіх країн були змушені 

адаптуватися до нового світу. Регулятори посилили вимоги до капіталу банків, 

запровадили нові стандарти управління ризиками та більш суворі вимоги до 

виконання процедур KYC (Know Your Customer - процедура ідентифікації 

клієнтів, яка відома як «Знай Свого Клієнта») та AML (Anti Money Laundering - 

процедура протидії відмиванню грошей)[1].  

Протягом останніх років FinTech набув значної популярності серед 

інвесторів, а саме загальний капітал FinTech-стартапів (компаній) збільшився у 

2017 р. понад 25 млрд дол. США (за даними Бостонської консалтингової групи, 

провідної консалтингової фірми з управління) та демонструє стійкий тренд до 

подальшого зростання [2]. FinTech-компанії створюють, з одного боку, 

додаткові ризики для утримання конкурентних позицій банками на 

фінансовому ринку, а з іншого боку, немаленькі можливості встановлення 

партнерських зв’язків між даними структурами й банками. Особливо 

актуальною ця тема є в умовах сучасного розвитку банківського бізнесу та 

одночасного зростання віртуального ринку. 

Водночас, швидко розвивалися технології та інновації:  

-Інтернет став поширеним явищем; 

-З’явилися та набувають популярності смартфони та мобільні додатки, 

навіть у країнах, що розвиваються;  

-Поширюються швидкими темпами соціальні мережі; 

-Технологічні компанії «Великої П’ятірки» (Amazon, Facebook, Google, 

Apple, Microsoft) розробили інноваційні продукти та послуги, які формують 

нові стандарти якості, швидкості та зручності для споживачів;  

-Збільшилась трудова міграція та, відповідно, зросли обсяги грошових 

переказів рідним; 

-Малий та середній бізнес почав шукати альтернативні шляхи для 

фінансування своєї діяльності; 
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-Приватні інвестори, які раніше займались об’єктами нерухомості, почали 

шукати нові напрямки для заробітку.  

З появою нових технологій орієнтація банків на внутрішні процеси 

внаслідок кризи 2008 року та бажання користувачів експериментувати з 

цифровими послугами стали причинами виникнення та зростання нових 

Фінтех-компаній. 

ФінТех являє собою значну цінність для поширення фінансових послуг та 

продуктів у нові сфери та серед різних сегментів населення. Зважаючи на 

великий відсоток людей, які знаходяться поза банківською системою або 

одержують недостатній обсяг послуг, а також труднощами для банків з 

обслуговуванням мікро- та малих підприємств і людей, що мешкають у 

віддалених районах, на ринку є незаповнена фінансова ніша. Це створює для 

Фінтех-сектору значні інвестиційні можливості. Крім того, інвестиції потрібні і 

завдяки виникненню електронної комерції та потреби у здійсненні дешевих 

платежів, послуг з переказу грошей (особливо при дорогих послугах переказу 

невеликих сум). 

Основними рушійними силами Фінтех стали: наявність мобільного 

інтернету та смартфонів, втрата довіри населення до банків та незадоволеність 

банківськими послугами. Серед найбільш актуальних трендів варто зазначити такі:  

1) Послуги через мобільний телефон. За допомогою телефону дуже легко 

та зручно здійснювати платежі та перекази. Практично кожна друга людина на 

планеті вже має смартфон у своїй кишені. Зі збільшенням екранів телефонів, 

появою відкритих інтерфейсів програмування додатків (API) та створенням 

зручних мобільних додатків в еру інтернету для людей простіше не тільки 

одержувати фінансову інформацію, але й здійснювати платежі та користуватися 

цілим спектром мобільних фінансових послуг. 

2) Фінансові послуги та соціальні мережі. Фінтех-компанії аналізують 

профілі людей у соцмережах – освіта, працевлаштування, друзі та як людина 

проводить своє дозвілля, включаючи веб-активність. Зібравши та 

проаналізувавши всі дані, можна здійснювати скоринг та пропонувати 

персоналізовані послуги своїм потенційним клієнтам. 

3) Альтернативні види платежів. Даний тренд включає платіжні 

термінали, безконтактні та мобільні платежі, QR-платежі, електронні та 

цифрові гаманці, а також криптовалюти.  

4) Маркетплейси. У цій широкій категорії представлені платформи 

прямого кредитування в форматі P2P та онлайн балансове кредитування . 

5) Нові бізнес-моделі 

6) Штучний інтелект. Фактично, ми використовуємо ці технології вже 

сьогодні кожний день - у Google translate або Siri від Apple. У банківських 

контакт-центрах один за одним з’являються боти, які відповідають на 

клієнтські запитання. Найпоширеніше використання штучного інтелекту у 

Фінтех-проектах управління фінансами. 

7) Цифрова ідентифікація та біометрія[3]. 

В Україні Фінтех перебуває на етапі зародження та налічує більше ніж 60 

компаній з різним ступенем зрілості.  
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Фактично, найбільшим Фінтех-прикладом в країні був Приватбанк (до 

націоналізації), технологічні послуги якого випереджали не лише локальний 

український ринок, але й європейський. Фінтех почав привертати увагу гравців 

фінансового сектору України лише у 2017 році після низки заходів та форумів, 

присвячених цій темі. Очікується, що більше зусиль та підтримки для розвитку 

цього важливого напрямку відбудеться у 2020 році. 

Проаналізувавши ситуацію на світовому ринку, було виявлено активне 

зростання кількості компаній, що функціонують на даному ринку. Найбільші 

Fintech компанії є резидентами США, Китаю, Євросоюзу та Індії. Це було 

забезпечено високим рівнем інвестицій, перш за все, у сфери грошових 

переказів, платежів, заощаджень, інвестицій та кредитування.  

Причиною стрімкого зростання стали такі фактори, як: розвиток 

технологій обробки даних; зростання недовіри до традиційних банків унаслідок 

глобальної фінансової кризи 2007–2008 рр.; посилення регулювання банківської 

сфери; розповсюдження соціальних мереж і месенджерів; зміна в споживчій 

поведінці населення; розвиток економіки спільного споживання та успіх 

технологічних компаній в інших секторах економіки[1]. 

Сьогоднішні споживачі очікують простого онлайн-доступу до фінансових 

послуг, швидкого схвалення кредитів та безкоштовних платежів для фізичних 

осіб, — всіх тих нововведень, які зробили фінтех популярним. І хоча на 

сьогодні фінтех поки не можна назвати домінуючою тенденцією у фінансовому 

світі, окремі компанії досягли значного успіху, а власне явище фінтех стало 

важливою ланкою у ланцюжку фінансових послуг.  

 

Література 

1. Звіт «Фінтех в Украні» // Проект USAID «Трансформація фінансового 

сектору» : веб-сайт. URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/ 

fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf  

3. Диба М. І., Осадчий Є. С. Фінансові інноваційні інструменти у банківській 

системі // Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 99–109. 

4. Семеног А. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку Fintech послуг на 

світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг // Бізнес-Інформ. 2018. 

№. 10. С. 327–334. 
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Губаренко Н. В. 
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ВСП «Старобільський коледж ЛНАУ» 

 

В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства 

повинні приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, адже 

він впливає на рівень ефективності діяльності інституційної одиниці.  
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Недосконалість ринку та законодавчої бази свідчать про наявність 

значних проблем управління, що виступають головними факторами 

гальмування інвестиційно-інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки неможливий без залучення 

інвестицій. Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на відтворення 

основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів, здійснюються у 

формі капіталовкладень.  

Інвестування - цілісний процес капіталовкладень, протягом якого 

відбувається послідовна зміна різних форм вартості та 

реалізується динамічний зв‘язок між взаємозалежними елементами  

інвестиційної діяльності: ресурси – витрати – дохід.  

Інновації - це впровадження нових форм організації праці та управління, а 

також використання результатів інтелектуальної праці, технологічних 

розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності. 

Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а в 

комплексі, що призводить до необхідності побудови інноваційно-інвестиційної 

моделі, яка поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та механізми 

реалізації, критерії прийняття інноваційно-інвестиційних рішень . 

Успішна реалізація такої інноваційно-інвестиційної моделі можлива за 

умови забезпечення наступних вимог: узгодження потреби в інноваціях та 

потенціальних обсягах залучення інвестицій; оптимальне поєднання 

очікуваного досягнення прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та 

потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;· окреслення 

часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють залученню 

інвесторів, які усвідомлюють цінність інновацій. 

Запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств 

дасть можливість системно вирішувати проблеми, що виникають при зміні 

методів і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, 

раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій тощо. 

Інвестиційно-інноваційний розвиток пов‘язаний з інноваційним 

потенціалом, що вказує на можливість і здатність підприємства до 

впровадження інновацій. На сьогодні немає чіткого пояснення інноваційному 

потенціалу. 

Т. Гринько розглядає інноваційний потенціал, як сукупність природних і 

трудових ресурсів, організаційних та інформаційних компонентів, матеріальних 

умов, що функціонують як єдине ціле в умовах впливу факторів зовнішнього 

середовища з метою вирішення завдань інноваційної діяльності. 

 

Складові інноваційного потенціалу: 

- інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, технологічна документація тощо); 

- матеріальні ресурси (технологічне та лабораторне устаткування); 

- фінансові ресурси (власний, позичковий, венчурний капітал тощо); 

- трудові ресурси (кваліфіковані кадри). 

- інфраструктурні ресурси (техніко-технологічні підрозділи, патентно-правові 

відділи тощо). 
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Конкурентоспроможний інноваційний потенціал полягає у взаємодії 

таких економічних відносин, за яких реалізовується активне інноваційне 

функціонування підприємств. Отже, повинно існувати таке середовище, що 

забезпечить підтримку учасників ринку, а це стає можливим завдяки участі 

держави у інвестиційно-інноваційних відносинах  

Сприятливі передумови для інноваційного розвитку досягаються 

завдяки ресурсозабезпеченості підприємства. Екстенсивний шлях розвитку 

економіки призводить до неефективного використання ресурсів, а внаслідок 

цього – нестачі ресурсів. Бережне використання ресурсів забезпечує 

формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу, що стимулює 

розвиток суб’єктів господарювання. 

Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств України повинен 

базуватися на: 

- активній участі держави задля підтримки сталості інвестиційно-інноваційного 

розвитку підприємств; 

- визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього 

інвестування; 

- обранні ефективної довготривалої стратегії економічного зростання 

підприємства; 

- ефективному моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища; 

- ресурсозабезпеченості підприємства. 

Проблеми інвестійно-інноваційного розвитку підприємств в умовах 

сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства за 

обставини структурних і функціональних змін економіки завдяки інвестуванню 

в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних показників, 

зокрема зростання прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції. 
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В Україні поняття «мотивація праці» в економічному сенсі з'явилося 

порівняно недавно в результаті реформування економіки. Раніше воно 

вживалося в основному в промисловій соціології, педагогіці і психології. До 

недавнього часу поняття «мотивація», в основному, замінювалося поняттям 

«стимулювання». Таке вузьке поняття мотиваційного процесу приводило до 

орієнтації на короткострокові економічні цілі і не викликало зацікавленості у 

власному розвитку, самовдосконаленні працівника 
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Мотивація персоналу - один із способів підвищення продуктивності 

праці. Вона є ключовим напрямком кадрової політики будь-якої компанії. 

Найбільш ефективною системою мотивації співробітників, вважається 

"мотивація на результат". 

Такий спосіб має на увазі виплати винагород співробітникам за конкретні 

досягнення. Що дозволяє компанії поліпшити показники і підвищити прибуток, 

а співробітнику збільшити свій дохід в залежності від прикладених зусиль. 

Однак, існують і різні нематеріальні заохочення працівників.  

У невеликих компаніях індивідуальний підхід до мотивування 

співробітників є оптимальним. На великих підприємствах це не завжди 

представляється можливим, але це не означає, що вибирати методи 

стимулювання і оцінювати їх ефективність зовсім не має сенсу. Специфіка 

діяльності компанії, її політика на ринку і особистість керівника створюють 

своєрідні фільтри, «відсівають» людей з певним характером, мотивами і 

потребами. Виявивши ці тенденції, можна вибрати найбільш ефективні методи 

нематеріального стимулювання для конкретної компанії. 

Запитайте співробітників, яку нагороду вони хочуть отримати. Якщо ви 

не впевнені в тому, як показати співробітнику його цінність, запитаєте його про 

це. Можливо, зарплата його абсолютно влаштовує, а йому потрібен більш 

гнучкий графік роботи, абонемент в спортзал або подовжений обідню перерву. 

Розмір окладу не завжди і не для всіх є головним фактором прихильності 

компанії. 

Способи винагороди співробітників без підвищення окладу. 

Додатковий вихідний - один з найпростіших способів висловити подяку 

співробітнику за хорошу роботу - запропонувати один-два додаткових дні 

відпочинку. 

Подарунковий сертифікат на розвагу - відмінний варіант для керівника, 

який добре знає членів своєї команди і їх захоплення. 

Просування по кар'єрних сходах - для багатьох людей більш висока 

посада набагато важливіше, ніж значна надбавка до зарплати. 

Навчання на курсах поза роботою - відмінна альтернатива підвищенню 

заробітної плати. По-перше, так ви підвищите моральний дух співробітника і 

його лояльність до компанії, а по-друге, отримаєте працівника з більш 

широкими знаннями і навичками (навіть якщо вони не мають прямого 

відношення до його нинішньої позиції). 

Корпоративні "посиденьки" - спільна вечеря в ресторані або виїзд на 

пікнік показує співробітникам вашу подяку, а також те, що ви дбаєте про них і 

вам цікаво проводити з ними час. 

Нагородження - загальнокорпоративна церемонія нагородження з 

врученням символічних призів кращим працівникам підвищує їх впевненість в 

собі, збільшує лояльність до компанії і керівнику. Не забудьте виступити на 

церемонії з вдячною промовою. 

Оновлення робочого місця - поліпшення умов роботи співробітника 

показує йому, що ви впевнені в його перспективах і бачите його розвиток. 
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Виділіть працівникові окремий кабінет, а якщо такої можливості немає, 

пересадите його на місце з великим простором і більш сучасним обладнанням. 

Приватне наставництво - організуйте невелику зустріч з співробітниками 

і розкажіть їм про те, як досягли успіху в своїй галузі. Запропонуйте деяким з 

них стати їх особистим наставником. 

В даний час багато українських компаній практично не приділяють уваги 

своїм співробітникам, які не намагаються утримати їх, вважаючи, що 

незамінних фахівців немає. Українські компанії часто використовують в якості 

мотивації страх - співробітників лякають зниженням зарплати, звільненням. За 

кордоном таке неприйнятно. 

 Підприємствам нашої держави необхідно формувати культуру праці і 

певну систему цінностей, яка з часом може стати фундаментом створення 

національної моделі управління. Існуючі сучасні методи мотивації, які 

використовуються в Україні, не відповідають зазначеним вимогам, а в 

більшості випадків навіть суперечить їм. 

Отже мотивацію і стимулювання трудової активності персоналу 

необхідно розглядати як важливий фактор зростання продуктивності праці, 

підвищення ефективності виробництва. 

 

 

 

 

  



301 

СЕКЦІЯ 7 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ 

КОМПЛЕКСІ 
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Найважливішим показником внесення мінеральних добрив є 

рівномірність їх розподілення по площі, яка суттєво залежить від параметрів 

розсіювального апарату [1]. Тому дослідження, спрямовані на визначення 

закономірностей розподілу сипких мінеральних добрив  розподільчим 

апаратом, є актуальним. Виходячи із цього розглянемо модель процесу 

розподілу добрив, наприклад відцентровим апаратом горизонтальної дії, 

побудовану при наступних вихідних допущеннях та умовах: 

- розподіл добрив на виході з апарату заданий функцією кута розподілу 

; 

- середня швидкість сходу часток і середні коефіцієнти не корельовано з 

кутом розподілу (α); 

- дальність польоту часток (ρ) є випадкова величина з відомою функцією 

щільності ймовірностей (ρ); 

- діаметр диска відцентрового апарату по відношенню до розміру зони 

розсіву вважати малою величиною. 

Поняття «доза внесення добрив» застосоване до нескінченно малих 

майданчиків таким чином, що доза внесення добрив (qF) визначається 

співвідношенням: 

                                                                                                      

(1.1) 

де:  – маса добрив, внесених на майданчик, кг; 

       – площа виділеного майданчика, м
2
. 

Розподіл добрив по площі за різними напрямками можна задати 

функціями qF(X); qF(Y) і т.д. Площа, яка засівається розподільчим апаратом без 

його переміщення, тобто при Vм = 0, визначимо як зону розсіву. При виконанні 

раніше визначених умов, лінії рівної інтенсивності в зоні розсіву (рисунок. 1) 

мають ниркоподібну форму [1]. Розподільчий апарат, знаходячись на початку 

системи координат, розподіляє добрива у радіальних напрямках, згідно з 

допущення початку координат, при якому XOY і ρ0ξ співпадають. Для 

дослідження характеру розподілу добрив розподільчим апаратом, виділимо в 
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зоні розсіву майданчик площею dF, обмежений двома радіусами, які 

утворюють кут dα, та двома колами з радіусами ρ і (ρ + dρ), при цьому кут α 

відраховується від лінії переміщення розподільчого апарату. 

Ймовірність потрапляння добрив на майданчик dF визначаємо як 

ймовірність суміщення двох подій: потрапляння значення кута розподілу α в 

інтервал dα і потрапляння в інтервал dρ. Так як дальність польоту часток не 

корельовано з кутом α, то елемент ймовірності dρ визначимо за формулою 

множення ймовірностей [2]: 

                                              dP = (α) dα (ρ)dρ                                              

(1.2)   

Інтенсивність засівання майданчику є межею відносних витрат добрив 

dQ, відносно майданчика, до його площі dF, при  тобто: 

                                                   .                                                     

(1.3) 

Витрати добрив dQ визначаються множенням загальних витрат Q на 

елемент ймовірності dP. Тоді, враховуючи що: dF = ρ ∙dρ ∙dα, 

                                                                                                       

(1.4) 

Рисунок 1. Схема до визначення щільності розподілу добрив 

відцентровим розподільчим апаратом горизонтальної дії за шириною полоси 

розсіву: α – екстенсивний кут розподілу добрив;  - рівноінтенсивний  кут 

розподілу добрив;  - інтенсивний  кут розподілу добрив; - вісь координат 

повздовжнього напрямку лопатки. 

Під час руху машини з розподільчим апаратом зі швидкістю VM, зона 

розсіву переміщується з такою ж швидкістю відносно нерухомого майданчика 

dF, внаслідок цього інтенсивність внесення добрив на майданчику змінюється, 

яка зображена на рисунку 1 у вигляді лінії рівнів інтенсивності I = const. При 

цьому інтенсивність в центрі зони розсіву максимальна, а на її краях – 
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мінімальна. Після проходу машини доза внесення qF добрив на нерухомому 

майданчику dF визначається інтегруванням наступної залежності: 

                                                  ,                                                    

(1.5) 

де: t1 – час внесення добрив на майданчику 

Виконавши перехід до прямокутної системи координат X, Y та заміну 

змінної t на Y, отримаємо: 

 

                      ,                     

(1.6) 

де: YK – довжина лінії поперечного перерізу зони розсіву при заданому 

значенні Х.  

Інтеграл у рівнянні для функції розподілу f(α(X, Y)) та f(ρ(X,Y)) має 

практичне застосування та не виражається через елементарні функції. Але 

легко обчислюється за допомогою Machine Learning Systems та пакетів NumPy 

та SciPy для чисельних розрахунків та matplotlib для візуалізації отриманих 

розрахунків [3]. Програма обчислює дозування при нормальних законах 

розподілу випадкових величин дальності польоту часток добрив ρ і кута 

розподілу часток добрив α обчислює функцію дозування Q(Mα,σα,Mρ, σρ, X). 

Аргументами функції є числові характеристики кута розподілу добрив, 

дальності польоту часток і поперечна координата X. Програма має цикл зміни 

координати X. Межі зміни X задаються в програмі числом точок циклу n, 

інтервалом  між точками і найменшим значенням координати X. 
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На потужність, економічність, швидкісний режим, витрату пального, 

рівень токсичності відпрацьованих газів, надійність роботи автотракторних 

двигунів суттєво впливає технічний стан та правильність регулювань приладів 

систем живлення. 

У процесі дослідження даного питання були з’ясовані основні фактори, 

які впливають на перевитрату пального та призводять до забруднення 

навколишнього середовища.  

Для забезпечення надійної та економічної роботи двигуна на всіх 

режимах його навантаження система живлення повинна готувати пальну суміш 

різного складу. При цьому змінення складу пальної суміші значно впливає на 

потужність і прийомистість двигуна. У міру збільшення коефіцієнта надлишку 

повітря зменшується час розганяння. Під час роботи на бідних сумішах 

погіршується прийомистість двигуна. У разі роботи двигуна на збагаченій 

суміші збільшується інтенсивність спрацювання деталей кривошипно-

шатунного механізму за рахунок конденсації пального на стінках циліндрів й 

ослаблення масляної плівки внаслідок розрідження оливи паливом. 

Для повного і якісного згоряння пальної суміші важливе не лише 

кількісне співвідношення між пальним та повітрям, а й стан пального в суміші. 

Чим краще буде розпилене паливо і рівномірніше розподілена суміш по 

циліндрах двигуна, тим краще буде її якість, краще її згоряння й ефективніша 

робота двигуна. Нерівномірне переміщення палива і повітря та нерівномірний 

розподіл суміші між циліндрами двигуна погіршують його антидетонаційні 

властивості, знижують економічність, призводять до нестійкої роботи на 

режимах малих навантажень і холостого ходу. У високофорсованих двигунах 

нерівномірний розподіл суміші може спричинити порушення робочого процесу 

в деяких циліндрах і вихід з ладу його деталей, наприклад, перегрівання 

клапанів і задирки поршнів. 

Внаслідок згоряння суміші в порожнині камери згоряння на невеликих 

обертах двигуна і під час малих навантажень утворюється нагар. Цей процес 

також сильно залежить і від якості пального. 

Під час зберігання бензину у ньому зростає вміст смолистих речовин. 

Особливо швидко обсмолюється бензин, коли бак заповнений частково. Якщо 

кількість смол у бензині перевищує 20 мг на 100 мл, то досить швидко 

обсмолюються паливопроводи і паливні фільтри, можливе навіть зависання 

клапанів паливного насоса та голчастого клапана поплавцевої камери 

карбюратора. Внаслідок зменшення прохідного перерізу жиклерів карбюратора 

порушується склад пальної суміші. 
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Змінення технічного стану системи живлення в процесі експлуатації 

пов'язано також із тим, що повітряні і паливні фільтри поступово засмічуються, 

що призводить до погіршення умов очищення палива та повітря. Внаслідок 

засмічення і порушення регулювань у карбюраторі змінюється склад пальної 

суміші на різних режимах роботи двигуна. 

Від чистоти палива здебільшого залежить надійність роботи 

паливопідкачувального насоса системи живлення дизельних двигунів.  

Тому одне з головних завдань профілактики системи живлення дизельних 

двигунів - ретельне фільтрування палива і підтримування у справному стані 

всіх фільтрів системи. 

На якість розпилення палива, надійність і економічність дизельних 

двигунів суттєво впливає стан соплових отворів розпилювачів форсунок. 

Характерна несправність розпилювачів засміченість їх міцними коксовими 

відкладами, які призводять до зниження пропускної здатності. Отвори 

засмічуються в основному внаслідок підтікання палива з розпилювачів, коли 

несправна форсунка або під час роботи двигуна при зниженому тискові 

впорскування палива. Найчастіше це трапляється у випадках, коли двигун 

тривалий час працює на малих обертах холостого ходу, а також при малій 

частоті обертання колінчастого вала (1000-1200 хв
-1

) з повним навантаженням 

(з повною віддачею палива). 

Двигуни внутрішнього згоряння є одним з основних джерел забруднення 

навколишнього середовища. Основними токсичними речовинами, що вони 

виділяють, є оксид вуглецю СО, оксиди азоту NОх вуглеводи СnНm, сполуки 

свинцю, бензапірен, альдегіди RСНО, сажа, а також димність відпрацьованих 

газів. Всі токсичні речовини, що викидаються в навколишнє середовище з 

відпрацьованими газами, шкідливо впливають на організм та здоров'я людини, 

від них потерпають тварини й рослини, які є продуктами харчування для 

людини. Так, під час згоряння 1 кг бензину за середніх швидкостей і 

навантажень виділяється близько 300-310 г токсичних компонентів, в 

основному СО і NОх. При згорянні 1 кг дизельного палива виділяється близько 

80-100 г токсичних речовин, тобто приблизно в 3-4 рази менше, ніж під час 

згоряння бензину. 

Питанню зменшення шкідливих викидів в атмосферу з відпрацьованими 

газами приділяється велика увага. В усіх країнах світу законодавчими актами 

встановлені гранично допустимі концентрації токсичних компонентів у 

відпрацьованих газах. Склад відпрацьованих газів значною мірою залежить від 

режиму роботи двигуна, його технічного стану, умов експлуатації. Тому, важко 

забезпечити незначне виділення токсичних речовин на всіх режимах роботи. 

Вдосконалення конструкції робочого процесу двигунів дає змогу значно 

зменшити виділення з відпрацьованими газами основних токсичних речовин - 

оксиду вуглецю, оксидів азоту, вуглеводів. 

З метою дотримання стандартів на токсичність відпрацьованих газів, які 

постійно суворішають, у випускній системі двигунів встановлюють додаткове 

обладнання для зменшення вмісту токсичних речовин - нейтралізатори 

(каталізатори) токсичних елементів відпрацьованих газів. Вони можуть 
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встановлюватися не лише на нових тракторах і автомобілях, а й на тих, що 

перебувають в експлуатації. 
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Процеси механічної переробки матеріалів широко використовуються у 

технологічних схемах переробних виробництв сільськогосподарських 

підприємств. Процес подрібнення використовують при переробці в борошно – 

круп’яному виробництві для розмелу зерна в борошно. 

Технологічні процеси розмелу зерна на сучасних підприємствах за своєю 

структурою багатостадійні, безперервно-потокові, які характеризуються 

поетапною побудовою, складними взаємопов’язаними етапами і системами при 

високій швидкості протікання технологічних процесів переробки зерна. 

 Прагнення до покращення якості борошна, розширення його 

асортименту, більш ефективного використання зерна і виробничої потужності 

борошномельних підприємств спричиняють необхідність постійно розвивати і 

удосконалювати структуру технології і обладнання розмелу.  

Технічна база переробних підприємств за останні роки дуже змінилася. 

Поряд з обладнанням, змонтованим в попередні роки, з’явилися зразки 

обладнання, які виготовлені українськими машинобудівними заводами і 

закордонними фірмами, сумісними підприємствами. 

Випуск високоякісної продукції можливий тільки заумов використання 

працездатного технологічного обладнання. Досягнення високих технологічних 

показників у його роботі забезпечує добре знання фізико – хімічних процесів, 

які відбуваються на різних стадіях виробництва, будови технологічного 

обладнання та прийомів раціональної його експлуатації. Це полегшує оцінку 

досконалості обладнання, сприяє підвищенню його надійності та довговічності, 

забезпечує правильний вибір потужності та режиму роботи. 

Для виготовлення борошна використовують у тому числі дезінтегратори. 

В період експлуатації дезінтеграторів при розмелі зерна їх пальцьові 

робочі органи швидко зношуються, а їх заміна є громіздким і довготривалим 

процесом. При цьому витрати на підтримку робочих органів в працездатному 

стані перевищують витрати на виготовлення нових. Ресурс пальців після 

ремонту становить понад 40% ресурсу нових. 
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Був зроблений аналіз умов експлуатації і зношування пальцьових 

робочих органів дезінтегратора. Встановлено, що переважаючими дефектами є 

знос пальців по середині зовнішньої поверхні. Також проведений аналіз 

сучасних методів відновлення пальців дезінтегратора, які забезпечують здатність 

навантаження, зносостійкість і довговічність пальцьових робочих органів.  

Серед розглянутих методів підвищення довговічності пальцьових 

робочих органів запропонований більш ефективний – оснащення пальців 

втулками, зовнішня поверхня яких виконана ребристою. 

Інтенсифікація харчових виробництв, підвищення навантаження на 

одиницю техніки вимагає максимальної працездатності пальців до експлуатації 

на повному навантаженні. Сільськогосподарський власник повинен мати 

техніку з гарантованим ресурсом не менше 80% від нормативного значення. 

Існуючі методи, які підвищують зносостійкість пальцьових робочих 

органів, в достатній мірі ефективні, проте вони вимагають застосування 

додаткового обладнання, призводять до збільшення фінансових витрат і 

трудомісткості ремонту вузлів, що ускладнює їх впровадження в виробництво. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРЕС - ВАЛЬЦІВ ПРЕСУ ДЛЯ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ГНОЮ ТВАРИН 

Манько О. С. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Риндяєв В. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Утилізація відходів в сільських господарствах України є досить гострим 

питанням. Виробництво господарств дає відходів на рік 250 млн. тонн, з них 

150 млн. тонн припадає на тваринництво і птахівництво, 100 млн. тонн - на 

рослинництво.  

Забруднення навколишнього середовища тваринницькими 

підприємствами найчастіше відбувається через недосконалість застосовуваних 

технологій і технічних засобів. 

Найбільш простий спосіб зниження негативного впливу на природу - 

модернізація та оновлення технологічного обладнання в господарствах.  

Це можливо шляхом впровадження маловідходних і безвідходних 

технологій, заснованих на включення в господарський оборот всіх сировинних 

ресурсів, які постійно утворюються і накопичуються в господарствах. 

Зменшуючи обсяги органічних відходів, споживання води та скидання стічних 

вод, можна знижувати негативний вплив на навколишнє середовище. 

Найбільшим резервом підвищення результативності переробного 

підприємства є комплексне використання сировини. 

Більшість побічних продуктів і відходів виробництва, що утворюються 

після переробки сільськогосподарської сировини, характеризується цінним 

хімічним складом і може бути використана для виготовлення різної цінною і 

необхідною для країни  продукції, у тому числі паливних брикетів. 
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Для виготовлення паливних брикетів з гною тварин використовують у 

тому числі преси різної конструкції. Найбільш продуктивними є преси, 

обладнані прес – вальцями з формуючими вічками.  

В період експлуатації пресів для виготовлення паливних брикетів з гною 

тварин їх прес – вальці піддаються ремонту кілька разів внаслідок інтенсивного 

зношення вічок по краю зовнішньої поверхні і поверхневих втомних руйнувань 

(пітінг). Серед головних причин появи цих дефектів є попадання частин 

абразиву в суміш для формування паливних брикетів, що призводить до 

порушення правильності з’єднань формуючих вічок, нерівномірний їх знос. 

Проведено аналіз сучасних методів відновлення формуючих вічок, які 

забезпечують здатність навантаження, зносостійкість і довговічність вічок. 

Серед розглянутих методів підвищення терміну служби формуючих вічок 

прес – вальців був запропонований найбільш керований – застосування знімних 

формуючих вічок замість зношених стаціонарних. На підставі подальшого 

розгляду і аналізу розробленого рішення було обґрунтовано необхідність 

встановлення знімних формуючих вічок на всій робочій поверхні прес – 

вальців.  

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, підвищення 

навантаження на одиницю техніки вимагає максимальної підготовки прес –

вальців до експлуатації на повному навантаженні. Виробник 

сільськогосподарської продукції повинен мати техніку з гарантованим 

ресурсом не менше від нормативного значення. 

Існуючі методи підвищення зносостійкості прес - вальців в достатній мірі 

ефективні, проте всі вони вимагають застосування додаткового обладнання, 

призводять до збільшення фінансових витрат і трудомісткості ремонту вузлів, 

що ускладнює їх впровадження в виробництво. 

Дослідження показують, що одним з найбільш ефективних кроків 

досягнення підвищеного терміну служби прес – вальців є пошук 

конструкторських рішень, які забезпечують довговічність вузлів машини. 

 

 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕВАТОРІВ 

ДЛЯ ПІДІЙМАННЯ ЗЕРНОВОЇ МАСИ 

Мокроусов М. С., Олійник М. С. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Риндяєв В. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Технології післязбиральної обробки та зберігання зерна передбачають 

різні виробничі процеси. Зокрема, доскладу технологічних ліній зерноочисних, 

зерносушильних пунктів та зерносховищ входять такі важливі механізми 

транспортного устаткування, як ковшові елеватори (норії), котрі безупинним 

потоком підіймають матеріали за допомогою ковшів. 

Призначення норій – вертикальне переміщення зерна. Вони мають 

компактну конструкцію і здатні підіймати вантаж на десятки метрів вгору у 
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безперервному режимі. Відповідно, особливу увагу слід звертати на якість 

виконання та надійність такого транспортного обладнання. 

Основні характеристики, на які звертають увагу при виборі зернових 

норій, – це результативність та швидкість роботи. Також важливими 

критеріями під час вибору зернових норій є висота переміщення зерна, а також 

величина втрати зерна під час транспортування. Обладнання норій дуже 

функціональне і продуктивне, але варто насамперед акцентувати увагу на 

працездатність зернової норії. 

Норії складаються із замкненого тягового органу — вантажонесучої 

стрічки, яка огинає приводний та натяжний барабани, короба конвеєра, 

приводної головки та башмака. До стрічок прикріплені ковші, які у башмаці 

автоматично завантажуються матеріалом у нижній частині елеватора, а 

розвантажуються крізь вікно у верхній його частині — голівці. Ковші 

вибирають залежно від продуктивності елеватора і типу насипного вантажу. Їх 

форма визначається способом розвантаження і характеристикою матеріалу.  

Головка норії складається із двох основних частин — основи та кожуха. 

У внутрішній її частині розташовується ведучий приводний барабан, 

встановлений на опорних підшипниках, а зовні — вузли механізму його 

приводу та, на випадок аварійної зупинки норії із наповненими продуктом 

ковшами, стопору зворотнього ходу.  

Умовами нормальної роботи такого обладнання є правильний вибір 

форми і розмірів ковшів, швидкості руху, розмірів барабана і зірочок, форми і 

розміру верхньої (головка) та нижньої («башмак») частин елеватора. 

Стрічка з ковшами є основним транспортувальним елементом норії, який 

забезпечує переміщення вантажу, рухаючись між натяжним та приводним 

барабанами. Для забезпечення руху кінці стрічки з’єднані між собою за 

допомогою спеціальних пристроїв. Ковші прикріплюються до стрічки за 

рахунок спеціальних норійних болтів, таким чином, щоб головки болтів 

розміщувались із внутрішньої сторони конструкції, зі сторони барабанів.  

Стрічки норії виготовляються із міцного і стійкого до перепадів 

температур та розтягування матеріалу, як правило, восьмишарового 

гумовотканинного матеріалу. 

Норія — недорогий та ефективний спосіб транспортування сипучих 

продуктів на велику висоту. Вона має незначну потужність споживання 

електроенергії, гарно захищає транспортований продукт від атмосферних опадів.  

Захистити норію від зносу обладнання допомагає футерування. Серед 

деталей, які обов’язково футерують, точки завантаження та розвантаження 

продукту — головка норії та завантажувальні патрубки башмака. Особливу 

увагу приділяють деталям, розміщеним у головці за траєкторією руху продукту: 

вони знаходяться вгорі, їх складно ремонтувати. 

Аналіз роботи норії показав, що для поліпшення експлуатаційних 

показників роботи машини необхідно забезпечити краще передавання крутного 

моменту від приводу. Для цього привідний барабан норії виконаний з 

поліуретановим покриттям. За своїми параметрами поліуретан є одним з 

найбільш універсальних конструкційних матеріалів. Він має показники 
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твердості від 50 до 98 одиниць і коефіцієнт тертя між поліуретановим 

покриттям і стрічкою 0,33, що дозволяє застосовувати матеріал при значних 

механічних навантаженнях.  

Поверхня привідного барабану, яка покрита шаром поліуретану, має 

міцність, довговічність значно більшу, ніж з гумовим покриттям. Отже, 

застосування поліуретанового покриття привідного барабану норії покращує її 

експлуатаційні показники. 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИВІДНИХ БАРАБАНІВ СТРІЧКОВИХ 

КОНВЕЄРІВ 

Носаль І. В., Тищенко Р. В. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Риндяєв В. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Сьогодні складно собі уявити сучасне сільськогосподарське виробництво 

без використання конвеєрів. Стрічкові конвеєри використовуються для 

транспортування зерна та сипучих вантажів, що в сприятливих режимах 

дозволяє забезпечити мінімальне травмування зерна. Сипучий матеріал 

подається в насипний лоток стрічкового конвеєра та транспортується за 

допомогою тягового механізму транспортера - стрічки, до місця його вивантаження. 

Стрічковий конвеєр відноситься до універсальних транспортуючих 

засобів. Обумовлено це тим, що можна переміщати найрізноманітніші вантажі. 

Ще одна важлива перевага - можливість переміщення вантажів в похилому 

положенні. Зі збільшенням кута конвеєра зменшується його швидкість. Ще 

одна незаперечна перевага полягає у високій продуктивності. 

Вітчизняні стрічкові конвеєрні системи надійні в роботі, прості в 

експлуатації й при проведенні монтажних робіт, відповідають всім вимогам 

технологічного процесу. Звісно, найбільш затребувані стрічкові конвеєри — зернові.  

Недоліками стрічкових конвеєрів є висока ціна стрічки і барабанів, 

обмеження кутів підйому, а також, що привідний барабан стрічкового конвеєра 

рухає стрічку за допомогою тертя. 

Загалом конструкція стрічкового конвеєра нескладна, і тому одним із 

переваг його є простота монтажу цього обладнання на складі, на току або будь-

де. Транспортер складається з таких основних частин: гнучкої закільцьованої 

стрічки, яка обгинає два барабани, і привідної натяжної станції. Робоча 

навантажена частина стрічки спирається по всій довжині конвеєра на металевий 

настил. Він може бути виконаний у вигляді жолоба для сипучих вантажів, або 

лишатися пласким. Тоді як ненавантажена (нижня) частина транспортера 

спирається, як правило, на підтримуючі ролики. 

Призначення приводу — забезпечити рух тягового елементу конвеєра з 

вантажем. Створення необхідної тягової сили конвеєра забезпечується силою 

тертя, що виникає між стрічкою і поверхнею привідного барабана. 
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Конвеєрна стрічка - це основний, найбільш дорогий і найменш 

довговічний елемент конвеєра, який є одночасно несучим і тяговим органом. 

Стрічка складається з каркаса, поміщеного між гумовими накладками, 

призначеного для підтримки вантажу і передачі тягових зусиль. Гумове 

покриття захищає каркас від механічних пошкоджень і негативної дії 

навколишнього середовища. 

Щоб стрічка під впливом власної сили тяжіння і ваги вантажу не 

провисала, на рамі конвеєра встановлюють підтримуючі опорні ролики. Ролики 

є найчисленнішими елементами конвеєрів. Їх щорічно випускають мільйони штук.  

Ролик - це важлива деталь для будь-якого стрічкового конвеєра. Його 

надійність і якість багато в чому визначають те, як добре буде працювати сама 

машина, здатна вона виконувати свої функції. Конвеєрний ролик може служити 

від двох до 15 років залежно від умов, в яких він експлуатується. 

Ролики можуть бути збірної і незбірної конструкції.  

Головна характеристика для конвеєрного ролика нерозбірного типу - 

менша вага. Такі конструкції, у разі необхідності, легко замінюються і 

транспортуються, вони мало важать і коштують відносно дешево. Виріб дуже 

простий, але є єдиний недолік - використовувати можна тільки один раз. 

Розбірна конструкція буде найбільш оптимальним варіантом, термін 

експлуатації збільшується, навіть кілька циклів не стають проблемою для 

такого виду виробів.  

Застосування привідних барабанів стрічкових конвеєрів має такі 

недоліки: вони мають низький коефіцієнт тертя між стрічкою і барабаном, а 

також зменшений термін служби.  

Тому стає актуальною задача знаходження технічного рішення, яке 

направлене на підвищення коефіцієнту тертя між стрічкою і барабаном, а також 

підвищення його терміну служби. Для цього в барабані стрічкового конвеєра 

корпус обладнаний обичайкою, яка виконана з поліуретановим покриттям 

зовнішньої поверхні, при цьому обичайка встановлена з можливістю знімання. 

За своїми параметрами поліуретан є одним з найбільш універсальних 

конструкційних матеріалів. Він має показники твердості від 50 до 98 одиниць, 

коефіцієнт тертя між стрічкою і сталевим барабаном 0,33, що дозволяє 

застосовувати транспортування матеріалів при значних механічних 

навантаженнях.  

Поверхня барабана, яка покрита шаром поліуретану, має міцність і 

довговічність значно більшу, ніж з гумовим покриттям. Отже, застосування 

поліуретанового покриття обичайки барабана покращує його експлуатаційні 

показники. Завдяки тому, що обичайка встановлена з можливістю знімання, при 

зношенні поверхні барабана замінюють не весь барабан, а тільки обичайку.  
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Обробіток грунту культиваторами шляхом  розпушування поверхневого 

шару ґрунту з підрізанням бур'янів створює сприятливі умови  для росту і 

розвитку сільськогосподарських культур [1]. З цією метою культиватори 

обладнують стрілчастими лапами, профіль леза  яких виконаний прямим  з 

постійним кутом розтину. Під час підрізання бур’янів  такою лапою  частина 

бур’янів із ковзанням сходить з неї непідрізаними із-за недостатнього їх 

притиснення ґрунтом до прямолінійного леза лапи. Подібний стан підрізання  

бур’янів створюється робочим органом, в якому лезо стрілчастої лапи виконано 

випуклої форми [2]. Під час роботи культиватора із такою стрілчастою лапою 

на бур’яни, що рухаються із ковзанням по лезу лапи, діє відцентрова сила 

спрямована в напрямку від леза. Внаслідок цього зменшується тиск на лезо 

лапи, внаслідок чого знижується ефективність підрізання бур’янів, що 

призводить до погіршення якості обробітку грунту із-за сходу з лапи 

непідрізаних бур’янів. Підвищити якість поверхневого обробітку ґрунту 

культиватором можливо  шляхом підвищення інтенсивності підрізання бур’янів 

за рахунок застосування стрілчастої лапи удосконаленої конструкції. 

Особливість такої лапи  полягає в тому, що їх леза виконані постійно вгнутими 

від носка до кінця кожного крила із збільшенням одночасно в тому ж напрямку 

кута розхилу крил. В результаті під час підрізання бур’янів такою стрілчастою 

лапою  на них діє додаткова дотична відцентрова сила, спрямована в сторону 

леза. Внаслідок цього збільшується тиск бур’янів на вгнуте лезо лапи, що 

прискорює їх підрізання. Крім того, по мірі переміщення по вгнутому лезу із 

ковзанням бур’янів, на них збільшується тиск  лобового опору ґрунту, в 

результаті чого підвищується інтенсивність підрізання бур’янів, а отже і якість 

обробітку грунту.  
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Ефективність застосування технічних засобів внесення мінеральних 

добрив в значній мірі залежить від конструктивних особливостей їх 

подавально-розподільчого пристрою.  Серійні тукові машини обладнують 

головним чином пристроями нижньої подачі, в яких створюються умови 

активного переміщення сипких добрив у вихідних вікнах, що погіршує 

рівномірність їх внесення [1]. Разом з цим під час аналізу відомих технічних 

рішень, виявлені машини в яких створюються умови примусового переміщення 

сипких матеріалів до розподільчого пристрою. До таких машин в першу чергу 

відносяться машини з верхньою подачею, в яких подавальний транспортер 

розташований зверху матеріалу і знаходиться в горизонтальному положенні до 

опорожнення кузова [2]. Під час роботи таких машин подавальний транспортер, 

опускаючись під дією сили своєї ваги своєю нижньою гілкою примусово 

переміщує добрива із ємності до розподільчого пристрою. Разом з цим в таких 

машинах на подачу добрив із ємності суттєво впливають їх фізико-механічні 

властивості, що знижує ефективність їх застосування.  Примусовою подачею 

наділені машини із шнековим розподільчим пристроєм, в яких під час роботи 

шнек і кожух обертаються одночасно [3]. Разом з цим конструктивні недоліки 

таких пристроїв стримують їх широке застосування для внесення мінеральних 

добрив. Виходячи із цього подальше удосконалення машин примусової подачі з 

метою покращення показників внесення сипких мінеральних добрив при 

вирощуванні сільськогосподарських культур є актуальним.    
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В сільськогосподарському виробництві широке застосування в посівних 

машинах знайшли анкерні і дискові сошникові системи, які не завжди 

забезпечують якісну заробку насіння, що призводить до недобору врожаю 

сільськогосподарських культур [1]. Крім того, такі сошники утворюючи 

прямолінійні борозенки, не забезпечують в достатній мірі протиерозійну 

стійкість грунту в міжряддях від ливневих опадів. Підвищити протиерозійну 

стійкість посівів зернових культур можливо шляхом нарізання криволінійних 

борозенок при закладці насіння в грунт. Для цього диски сошників слід 

установити похило на своїх осях і з’єднати зубчастою передачею [2]. Під час 

роботи посівної машини із такими сошниками диски, обертаючись синхронно і 

переміщуючись одночасно  в поперечному напрямку, утворюють криволінійну 

борозенку для насіння, а отже і криволінійні мажряддя. Під час випадання 

дощів зливового характеру, криволінійні міжряддя, утворюють додатковий опір 

воді, підвищуючи тим самим протиерозійну стійкісь поверхневого грунту. 

Разом з цим, при використанні декількох сошників такої конструкції в посівній 

машині порушується синхронність поперечних їх коливань, що призводить до 

зниження протиерозійної стійкості грунту. Цього недоліку позбавлений устрій  

для утворення в грунті борозд [3]. Під час роботи такого устрою, сошники, 

з’єднані між собою гнучкими валами, обертаючись синхронно, утворюють 

замкнуті контури, що підвищує протиерозійну  стійкісь грунту. Крім того, 

підвищити стійкість руху сошникової системи, а отже і якість посіву зернових 

культур, можливо за рахунок удосконалення її підвіски, а саме за рахунок 

додаткового повідка з розташуванням його непаралельно радіальному 

повідку[4]. Під час роботи посівної машини з таким механізмом навіски 

робочих органів, стійкий хід сошникової системи, утворюється рівномірна по 

глибині борозенка  що забезпечує якісну заробку насіння на задану глибину, а 

отже і підвищення врожайності зернових культур.  
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Одним із головних напрямків підвищення ефективності  технологічних 

процесів в рослинництві є створення високопродуктивних машин і знарядь, що 

забезпечують виконання технологічних операцій у відповідності з 

агровимогами в різних грунтово-кліматичних умовах. До таких технологічних 

операцій відноситься основний обробіток ґрунту, який являється базисом 

технологічного процесу вирощування сільськогосподарських культур, 

спрямований на підвищення родючості ґрунту і забезпечення стабільних 

врожаїв високої якості з пониженими витратами матеріальних ресурсів [1]. Слід 

відмітити, що основний обробіток виконується з найбільшою глибиною ґрунту 

і тим самим створює основу, при дотриманні агротехнічних умов, вирощування 

високих врожаїв.  До таких умов відноситься в першу чергу ступінь дроблення 

комків ґрунту, яке відбувається головним чином шляхом крихкого руйнування, 

при цьому енергія витрачається на подолання сил взаємного зчеплення часток 

грунту. Установлено, що ґрунтообробні агрегати не завжди забезпечують 

виконання основного обробітку грунту з дотриманням агротехнічних умов 

щодо дроблення грудок. В результаті проведеного аналізу установлений 

суттєвий вплив конструктивних елементів робочих органів грунтообробних 

машин на відновлення структури грунту, а саме лемеша, який, підрізаючи шар 

грунту, створює ущільнене ложе, що перешкоджає проникненню коренів 

рослин в нижні шари грунту [2]. Крім того,  відвал, зміщуючи шар грунту в 

бокову сторону, не в змозі зруйнувати тверді грудки із-за підвищеного 

внутрішнього молекулярного зчеплення. Підвищити ступінь дроблення грудок 

при основному обробітку грунту, а отже підвищити якість обробітку грунту  

можливо, якщо лемеші в орному агрегаті виконати зубчастими, а до стійки 

кожного корпуса плуга зі сторони польової дошки закріпити ніж у вигляді 

односторонньої лапи [3]. Під час виконання технологічного процесу основного 

обробітку грунту таким орним агрегатом, зубчасті лемеші підрізають грунт без 

ущільнення ложе. В цей час ніж розрізає пополам шар грунту, а отже і тверді 

грудки, що містяться в ньому.  

В результаті подвійної взаємодії з грунтом зубчастого лемеша і 

додаткового ножа корпусів плуга, підвищується якість обробітку грунту за 

рахунок  кришення грудок з утворенням структурних частк, які створюють 

кращі умови для росту і розвитку культурних рослин, а отже і підвищення їх 

врожайності. 
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Застосування в сільськогосподарському виробництві мінеральних добрив 

підвищує родючість грунту, а отже і врожайність сільськогосподарських 

культур [1]. Разом з цим, серійні тукові машини, які в більшості випадків 

обладнані відцентровими розкидальними робочими органами розподіляють по 

поверхні мінеральні добрива з підвищеною нерівномірністю  ±25% і більше, що 

знижує ефективність їх застосування і призводить до недобору врожаю [2]. 

Крім того, відцентровими робочими органами неможливо вносити суміші 

мінеральних добрив із-за їх сегрегації після сходу з диска в повітряний простір. 

по ширині розсіву тукової машини. Підвищити ефективність поверхневого 

внесення мінеральних добрив можливо застосуванням пневмоструменевого 

розсіву, що здійснюється за допомогою вільного повітряного потоку, 

утвореним вентилятором високого тиску [3]. Під час роботи тукової машини 

пневмоструменевого розсіву мінеральні добрива, що вводяться у повітряний 

потік, супроводжуються ним до їх розподілу по поверхні грунту. В результаті 

цього суттєво зменшується вплив на частки добрив навколишнього повітря, при 

цьому не відбувається сегрегація часток добрив, внаслідок чого  появляється 

можливість внесення тукосумішей, що підвищує ефективність застосування 

мінеральних добрив. Разом з цим конструктивні недоліки, що мають місце у 

відомих тукових машинах пневмоструменевого розсіву, стримують їх широке 

застосування в сільськогосподарському виробництві із-за  підвищеної витрати 

енергії на одиницю площі внесених добрив..  Підвищити ефективність внесення 

сипких мінеральних добрив пневмоструменевим розсівом можливо 

удосконаленням розподільчого пристрою, а саме шляхом регульованого 

спрямування  часток добрив у у відповідні зони ширини захвату.  
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МІЖРЯДНОЇ КУЛЬТИВАЦІЇ 

ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР 

Величко В. В. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Поляков А. М. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Сільськогосподарська галузь є основою життєдіяльності людства на землі 

і оснащення її сучасною високопродуктивною і надійною технікою - одна з 

основних умов подальшого росту продуктивності праці, підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур, скорочення матеріальних витрат 

на виробництво продукції рослинництва. При цьому, застосування процесу 

міжрядної культивації у поєднанні з іншими агротехнічними прийомами в 

землеробстві являється беззаперечним заходом підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. Вирішенню цих питань повинно сприяти 

впровадження нових технологічних процесів, до яких відноситься 

технологічний процес міжрядної обробки просапних культур.  

Міжрядний обробіток просапних культур виконують для боротьби з 

бур’янами та розпушування грунту. За допомогою міжрядного обробітку 

створюють мульчувальний шар на поверхні ґрунту, що запобігає утворенню 

ґрунтових тріщин, через які інтенсивно випаровується волога. Механічний 

обробіток міжрядь сприяє підвищенню водопроникності та поліпшує 

повітряний режим ґрунту. Операції міжрядного обробітку дають змогу 

підтримувати верхній шар ґрунту у дрібногрудочковому стані. Це сприяє 

створенню в ньому найкращого водно-повітряного режиму і активізації 

мікробіологічних процесів. Крім того багато моделей культиваторів 

комплектуються туковисівними пристроями, які складаються із бункера, 

дозувальних механізмів із вузлами їх приводу, тукопроводів та 

підживлювальних лап. Так як науковими дослідженнями доведено, що 

локальне внутрішньогрунтове внесення добрив забезпечує вищу ефективність у 

порівняно з поверхневим розкидним способом. 

В останні роки у технологіях вирощування просапних культур широкого 

розповсюдження набуває стрічкове внесення пестицидів у зону рядка, яке 

виконується одночасно з розпушуванням міжрядь. У такій обробці гербіцидами 

у посівах кукурудзи чи соняшнику площа внесення препарату становить лише 

20…35% від сумарної площі міжрядь, а відповідно, і кількість внесення 

робочого розчину у 2…4 рази менша у порівнянні із суцільним. Внаслідок 

цього досягається економія коштів на транспортуванні води, приготуванні 

робочого розчину і менші витрати часу на заправку агрегатів робочою рідиною. 
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У результаті суміщення технологічних операцій зменшується на 25…30% 

потреба в тракторах та механізаторах, на 50…60% скорочуються витрати праці. 

Одночасно досягається (на 40…50%) економія палива. 

Усі ці суміщення технологій – це дуже гарно, але так і залишаються не 

вирішеними основні проблеми міжрядної культивації: велика ширина захисної 

зони (150…250 мм); мала швидкість роботи агрегату (5…10 км/год); високі 

вимоги до професійності механізатора (треба щоб він працював дуже 

обережно), швидка втома механізатора; потреба в гарному освітленні під час 

роботи.  

Із-за цих недоліків, в останні років 10, багато малих фермерських 

господарств (до 50 га оброблювальної площі) навіть зовсім відмовляються від 

механічної міжрядної культивації просапних культур в сторону хімічної 

культивації. Це зменшує врожайність, але економічний ефект на отримання 1 т 

продукції поки що більший. Але останні роки ціна на пестициди почала 

зростати. Та й проти посухи гербіциди безсилі, на відміну від культивації 

ґрунту, а брак вологи в Україні, як відомо, фіксується майже на всій території. 

Ще раз звернемо увагу на недоліки міжрядної культивації і можливі 

напрями їх подолання.  

Зменшення ширини захисної зони приведе до кращої боротьби з 

бур’янами. Внесення добрив буде ближче до кореневої системи рослин. А 

також призведе до зменшення об’ємів внесення пестицидів стрічковим 

способом. 

Збільшення швидкості роботи агрегату підвищить продуктивність. Але 

тут уся проблема в механізаторі. Він повинен чітко витримувати рух 

культиватора в рядках щоб не пошкодити рослини. А  це потребує значної 

уваги і професіоналізму. Від постійної концентрації механізатор швидко 

втомлюється. Ще потрібно гарне освітлення поля (бажано сонячні дні) щоб 

водій чітко бачив рядки, тому міжрядна культивація ніколи не проводиться 

вночі. 

 Одним із способів 

боротьби із цими 

недоліками є агрегатування 

культиватора перед 

трактором (рис. 1). Це дає 

змогу механізатору краще 

контролювати положення 

культиватора. Що в свою 

чергу дає можливість 

збільшити швидкість руху 

та зменшити ширину 

захисної смуги. 

Рис. 1. Культиватор Kulticrop 

 

Другим способом є застосування напрямних борозен. Як, наприклад, у 

випадку із культиватором «Плай-М». Для утворення під час сівби 
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направляючих борозен  завглибшки 20…24 см на сівалку встановлюють лапи-

ножі 1 спеціальної форми (рис. 2). Так на культиватор «Плай-М» встановили 

направляючі диски 2 (рис. 2), які рухались у борозні, утвореній лапами-ножами 

під час сівби. В такий спосіб досягалось копіювання  культиватором осьових 

ліній рядків, що дозволяло зменшити захисну зону рядка (до 100мм) та 

підвищити робочу швидкість агрегату. За направляючими дисками 2 на 

культиватор встановлювали лапи-ножі 3, які відновлювали задану форму 

направляючої борозни, таким чином вона зберігалась протягом усього періоду 

догляду за рослинами, та могла бути використана під час 2 або и 3 культивації. 

 
Рис. 2. Схема водіння культиватора «Плай-М» по направляючим борознам 

 

Іншим способом вирішення проблем  культивації – є застосування 

новітніх технологій, зокрема технології GPS.  Так наприклад в культиваторі 

Agrokraft оснащеному інтелектуальною системою контролю за допомогою 

GPS-терміналу, а також системою високоточного гідравлічного підрулення 

Exact (яку можливо встановити на непідготовлений трактор), що забезпечує 

точність культивації до 5 см. Посів культури треба проводити з допомогою 

автопілота (для більш кращого результату), відбувається запис траєкторії руху 

трактора по полю на бортовий комп’ютер за допомогою GPS. Потім, під час 

культивації, відбувається зчитування траєкторії посівів і трактор сам, за 

допомогою автопілота, буде підрулювати. Таким чином від механізатора не 

потребується чітко слідити за рядками, головне їхати в правильному напрямку, 

а зміну траєкторії на 5…15 см вбік – трактор підкорегує сам. Так можна 

збільшити швидкість обробітку до 15…20 км/год, а інколи і до 25 км/год.  

Ще одним способом покращення культивації є використання 

автоматичного регулювання положення культиватора відносно трактора. Так 

наприклад в культиваторі Hatzendikhler крім інтелектуальної системи контролю 

за допомогою GPS-терміналу, а також системи високоточного гідравлічного 

підрулення AgLeader (яка встановлюється на трактор), ще й камерою, яка 

знімає положення рядка відносно робочих органів культиватора. Сам 

культиватор складається з двох основних частин: перша – опорна, кріпиться до 

причіпної системи трактора, і друга – основна рама (на яку кріпляться робочі 

органи), кріпиться до першої за допомогою системи із двох гідроциліндрів. 

Система підрулення за допомогою автопілота була описана трохи вище. А 

система із двох гідроциліндрів між рамами культиватора дає змогу 

позиціюнювати  сам культиватор відносно трактора за допомогою камери і 

системи обробки зображення на бортовому комп’ютері трактора. Таким чином 
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ширина захисної зони може бути зменшена до 6…8 см, а швидкість трактора 

збільшена до 20…25 км/год. При чому система з камерою надає змогу 

працювати вночі, при наявності нормальної системи освітлення, що в свою 

чергу дуже збільшує продуктивність. 

Таким чином при введенні у процес культивації систем автоматизації 

може дати дуже гарний економічний ефект, при умові що господарство може 

собі дозволити купувати нову техніку. 
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Підвищення ефективності галузі тваринництва значною мірою 

обумовлене удосконаленням існуючих та розробкою нових технологій 

виробництва продукції. Згідно рекомендацій вчених для тварин і птиці з 

прямоточною системою шлунково-кишкового тракту, зокрема для свиней, 

кормові суміші повинні бути рідкими, злаки повинні бути подрібнені до 

розмірів 5…30 мкм і в процесі їх приготування повинне бути забезпечене 

протікання процесів ферментативного зброджування крохмалю з переходом 

його в такі форми, які легко засвоюються організмом тварини, а саме: глюкоза, 

фруктоза, мальтоза, галактоза і т.д. [1]  

Для визначення гранулометричного складу рідкої гомогенної суміші в 

харчовій промисловості використовується пристрій [2], який складається із 

трьох циліндричних сит, розташованих концентрично одне в одному i 

установлених під кутом до горизонту, встановлених на полій осі, через яку 

подається рідкий матеріал на внутрішнє сито. 

Метою роботи є аналіз існуючих способів і конструкцій пристроїв для 

визначення гранулометричного складу гомогенної суміші, розробка нового 

пристрою і методики його використання, отримання результатів досліджень і їх аналіз. 

В результаті аналітичних досліджень способів і конструкцій пристроїв 

для визначення гранулометричного складу гомогенної суміші пропонується 

нова конструкція пристрою [3], в якій набір із сит розміщується в ємкості з 

водою. Це дає можливість плівчастим включенням спливати над поверхнею 

води і відкрити проникнення основного складу суміші через отвори сит. Для 
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інтенсифікації процесу запропоновано створювати примусову вібрацію ємкості 

з водою, в якій розташований набір сит. Конструктивна схема пристрою для 

визначення гранулометричного складу гомогенної кормової суміші складається 

із ємкості для води, яка встановлена на вібраційному столі, набору сит, 

демпферних підставок, побудника вібраційних коливань і порції гомогенної 

кормової суміші, що підлягає дослідженню. 

Послідовність визначення гранулометричного складу гомогенної 

кормової суміші була наступною. В ємкість для води встановлювався набір сит 

і потім ємкість заповнювалася водою до рівня не перевищення верхнього сита. 

Відібрана для аналізу гомогенна кормова суміш підлягала зважуванню, після 

чого завантажувалась в верхнє сито. Після включення побудника вібраційних 

коливань відбувалося розчинення суміші в воді з наступним спливанням 

плівчастих включень. При подальшій роботі пристрою відбувалося поступове 

розподілення фракцій суміші по ситам в залежності від їх розмірів. Весь 

технологічний процес розділення гомогенної кормової суміші на фракції 

відбувається декілька хвилин. Для видалення залишків води із фракцій, які 

залишились на ситах, воду із ємкості зливали і знову включали побудник 

вібраційних коливань на декілька хвилин для роботи в повітряному середовищі. 

В результаті аналізу конструкцій пристроїв для визначення модуля 

помелу гомогенної кормової суміші запропонована нова конструкція, яка 

дозволяє інтенсифікувати процес експериментальних досліджень. Приведена 

методика проведення експериментальних досліджень по визначенню модуля 

помелу гомогенної кормової суміші. 
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КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Герасименко С. І., Іващенко Г. В., Демеденко Є. М. 

Науковий керівник; кандидат технічних наук Дзюба А. І. 
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Зерно всіх злакових культур має дуже міцну оболонку, яка складається з 

клітковини і воно майже не перетравлюється в шлунку свиней, якщо не подрібнене. 

Поживність і перетравність зернових кормів значно підвищиться після їх 

подрібнення внаслідок кращого впливу травних соків на збільшену площу 

часток корму. Слід пам’ятати, що готувати дерть для годівлі свиней треба не 

більше як за 5 днів до згодовування тому, що у зародках кукурудзи міститься 

понад 5% жиру, який спричиняє псування корму.  

Продуктивність свиней суттєво залежить від консистенції корму, що 

споживається ними. Більш доцільно згодовувати корми у вигляді зволожених 

сумішей вологістю 60–70%, коли на частку концентрованого корму витрачають 

дві частки води [1]. Якщо вологість кормової суміші збільшується до 75% і 

більше (на одну частку концентратів три і більше частки води), тоді знижується 

продуктивність свиней на 10-15%.  

При годівлі свиней сухими кормосумішами утрудняється поїдання корму 

і, як наслідок, тварини не здатні споживати достатню кількість поживних 

речовин і відстають у рості [1]. Крім того, внаслідок розпилення не лише 

відбувається втрата корму, але й спостерігається подразнення слизової 

оболонки дихальних шляхів і очей тварин. Тому для ефективної відгодівлі 

свиней пропонуються інші технології приготування кормової суспензії із 

концентрованих кормів. 

Дослідниками ГНУ СибиМЭ м. Новосибірськ була запропонована техно- 

логія вивільнення енергії корму із алейронового шару в зернах пшениці і 

ячменю, які багаті вітамінами і білками, але дуже стійкі до зовнішнього 

механічного впливання, при подрібненні не руйнуються і не засвоюються 

тваринами [2]. Для вивільнення енергії корму із алейронового шару в зернах 

була запропонована технологія попереднього замочування зерна фуражних 

злаків на декілька годин з послідуючим подрібненням. 

Для вологонасичення зерна необхідно замочувати його в воді на протязі 

24 годин за схемою, яка застосовується для приготування солоду, тобто 

плановим чергуванням «водних» і «повітряних» циклів. Спочатку фуражне 

зерно заливається водою до досягнення загальної вологості зерна 70% і 

витримується на протязі 6 годин – «повітряний» цикл, а потім заливається 

водою – «водний» цикл на протязі 18 годин. Отримане зволожене зерно 

подрібнюється і подається по трубопроводу в годівниці тваринам.  

На рисунку 1 приведена технологічна схема такої установки. 
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Рис. 1 Технологічна схема подрібнення зволоженого фуражного зерна: 

1- подрібнювальний пристрій - активатор-нагнітач; 2- задвижки шарові. 

 

Подрібнена гідродинамічним шляхом вологонасичена ферментно-

збагачена зерносуміш, в якій порушені алейронові клітини, становиться 

легкозасвоєним кормом в шлунку тварин, смачним і повністю поїдається. 

Із вище приведеного можна констатувати, що в порівнянні з традиційною 

технологією приготування кормів із фуражного зерна для свиней запропо-

новані технології мають суттєві переваги, тому необхідно вдосконалювати 

технології і обладнання «вологого подрібнення» зерна злаків в цьому напрямку.  

Запропоновані кормоагрегати є енергоекономічні, так як об’єднують в 

собі чотири технологічні операції: подрібнення зернової суміші, змішування, 

підігрів і транспортування під тиском готової кормової суспензії в годівниці 

тваринам. Подрібнення зернової сировини у закритому просторі значно 

обмежує доступ кисню, що попереджує окислення жирів і жиророзчинних 

вітамінів (А. Д і Е). Це дає можливість удосконалити технологію приготування 

кормів, поліпшити їх якість, забезпечити тварин повноцінним кормом, що 

дозволить значно підвищити їх продуктивність та рентабельність виробництва.  
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Картопля є традиційним продуктом харчування і важливою сировиною 

для промисловості багатьох країн. У світовому виробництві рослинних 

продуктів харчування ця культура займає четверте місце після пшениці, рису і 

кукурудзи [1]. Вона вирощується на всіх континентах більше ніж у 125 країнах, 

а площа під цією культурою в середньому складає 18 млн. га. 



324 

Сортування картоплі є важливою технологічною операцією, яку 

необхідно виконувати після збирання врожаю з метою відбору партій картоплі 

за призначенням: на реалізацію, посадку і кормову. Це забезпечує якісне 

зберігання картоплі у зимовий період, що особливо важливо для насіннєвого матеріалу.  

Метою роботи є аналіз існуючих пристроїв для сортування бульб 

картоплі на фракції, підвищення ефективності процесу сортування, визначення 

напрямку по його удосконаленню і розробка нового пристрою. 

Аналізом досліджень сортування бульб картоплі встановлено, що 

перспективним напрямком підвищення його ефективності є вдосконалення 

взаємодії решітчасто-гвинтової поверхні сортувалок з бульбами картоплі, що 

дало можливість розробити нову конструкцію гвинтового класифікатора[2]. 

Гвинтовий класифікатор складається із живильного транспортера, 

приймального лотка, встановленого у середину гвинтової спіралі, в якої 

передній кінець виконаний розімкнутий, а задній відігнутий назад і виконаний 

у вигляді валу, а по зовнішній гвинтовій поверхні встановлені еластичні 

елементи в вигляді щіток. Гвинтова спіраль розташована в V - подібно 

встановлених напрямних сепарувальної решітки, які встановлені під кутом до 

горизонтальної поверхні. Це викликано тим, що необхідно погасити інерційну 

силу бульб картоплі, створену гвинтовою спіраллю, що дозволить більш якісно 

розділити бульби на фракції. Привід гвинтової спіралі забезпечується зірочкою, 

а відсортована бульба картоплі збирається в пробовідбірнику.  

Сепарувальна решітка виконана у вигляді частини циліндра з округлених 

напрямних в верхній частині. Напрямні V - подібно встановлені між собою з 

перемінним зазором, який збільшується у напрямку транспортування бульб 

картоплі гвинтовою спіраллю. 

Принцип роботи гвинтового класифікатора для розділення бульб картоплі 

на фракції відбувається наступним чином. Бульби картоплі рівномірно з 

живильного транспортера подаються на приймальний лоток, який направляє 

його в середину гвинтової спіралі. Передній розімкнутий виток спіралі 

проходить під приймальним лотком, плавно захоплює бульби, розосереджує їх 

по ширині решітки і переміщує в повздовжньому напрямку. На решітці бульби 

картоплі орієнтуються в V - подібно встановлених напрямних і 

транспортуються в повздовжньому напрямку. Бокова внутрішня поверхня 

гвинтової спіралі переміщує бульби по напрямних решітки вгору і здійснюється 

її розділення на фракції з потраплянням в пробовідбірник. Еластичні елементи 

в вигляді щітки очищають напрямні решітки і картоплю від ґрунтових домішок 

і також проштовхують бульби картоплі крізь V - подібно встановлені напрямні 

сепарувальної решітки, усуваючи тим самим їх забивання. 

В результаті аналізу конструкцій пристроїв для сортування бульб 

картоплі розроблений напрямок подальшого конструктивного удосконалення 

пристроїв з метою підвищення ефективності процесу сортування. 

Запропонована нова конструкція гвинтового класифікатора, яка дозволяє 

розділяти бульби картоплі на фракції без її пошкоджень. 
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Технологічний процес поверхневого обробітку грунту є одним  із  

найважливіших агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських 

культур, який в значній мірі впливає на структурний склад грунту і не завжди 

відповідає агротехнічним вимогам із-за незруйнованих грудок, розміри яких 

перевищують агротехнічно цінні для рослин частки 0,25-10 мм [1].  

Виходячи із цього підвищення якісних показників 

технологічного процесу поверхневого обробітку грунту шляхом подрібнення 

грудок на агротехнічно цінні частки є актуальним.  

Аналіз способів руйнування грудок показав, що найбільш раціональним є 

спосіб їх руйнування шляхом розколювання, при якому утворюється найбільша 

кількість агротехнічно цінних часток [2]. Таким способом руйнування грудок 

наділені в значній мірі голчасті борони,  котки із зубчастими та клиновими 

елементами [3]. Разом з цим під час поверхневого обробітку грунту такими 

знаряддями тверді грудки, в яких сила внутрішнього зчеплення після зіткнення 

з робочими органами перевищує силу що діє на них, залишаються 

незруйнованими на поверхні грунту, або вдавлюються у розпушений грунт. 

Крім того, тверді грудки, що знаходяться в грунті поверхневого шару, 

залишаються також незруйнованими.  Внаслідок цього знижуються 

агротехнічні показники поверхневого обробітку грунту, особливо 

передпосівного обробітку, що призводить до погіршення умов вирощування 

сільськогосподарських культур, а отже і до зниження їх врожайності.   

Підвищити агротехнічні показники обробітку грунту можна зруйнувавши 

всі тверді грудки його поверхневого шару з утворенням агротехнічно цінних 

часток. Для цього під час обробітку грунту необхідно створити такі умови, щоб 

грудки притискувались руйнівними елементами знарядь клиновидної форми до 

опорної поверхні грунтообробного робочого органу [4]. При цьому 

створюються умови, при яких сила тиску на грудки зі сторони руйнівних 

елементів перевищує сили внутрішнього зчеплення грудок, внаслідок чого 

відбувається їх руйнування з утворенням переважно агротехнічно цінних 
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часток, що покращує умови вирощування сільськогосподарських культур і 

призводить до підвищення їх врожайності. 
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Відомо, що працездатність сільськогосподарської техніки багато в чому 

залежить від якості її ремонту і технічного обслуговування. Усе це призводить 

до безперервного розвитку і вдосконалення ремонтного виробництва, 

підвищення вимог до його ефективності.  

Ходова частина гусеничних тракторів працює в надзвичайно важких 

умовах, визначуваних великими навантаженнями, безпосереднім контактом з 

грунтом і відсутністю мастила поверхонь, що труться. 

У міру зносу шарнірних з'єднань гусениця поступово подовжується  

(витягується) і натягнення її слабшає. Із-за зносу пальців і провушин ланок 

збільшується крок гусениці, тобто відстань між центрами пальців суміжних 

ланок. Крок гусениці перестає відповідати кроку провідного колеса, зачеплення 

порушується і стає можливим заклинювання гусениці на провідному колесі. 

На знос гусениць, а отже на їх довговічність впливає натягнення, з яким 

вони експлуатуються. Дослідами встановлено, що на подолання тертя в 

гусеничній ходовій системі припадає близько 60% усіх втрат потужності 

трактора. Практика показує, що зносостійкість цівок гусеничних ланок і зубів 

провідних коліс все ще недостатня. 

На підставі вище викладеного можна зробити висновок про те, що 

головною причиною вибраковування гусеничних ланок є знос поверхні отвору 

провушини під палець.   

Найбільш прийнятними способами відновлення будуть: 

- нагріваня і розруб провушин з подальшим обтисканням і зварюванням; 

- видалення зношених провушин і приварку нових;       

- встановлення в провушини вкладишів і їх приварку; 

- обсадження провушин ланок в нагрітому стані; 

- наплавлення зношеної частини провушини лежачим електродом; 



327 

- заливка провушини рідким металом. 

Проведене попереднє техніко-економічне обгрунтування способів 

відновлення  показало, що  найбільш прийнятною є  заливка провушини рідким 

металом. Така технологія має широкий діапазон варіації складом компонентів 

розплаву, можливостями його легування для підвищення зносостійкості і 

післяремонтного ресурсу відновлюваної деталі. 

 

 

ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА – ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ 

НАРОЩЕННЯ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ 

Рощупкін Д. С., Ваврін М. М. 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Поляков А. М. 

Луганський національний аграрний університет 

 

У загальному обсязі робіт по відновленню деталей на ремонтних 

підприємствах різні способи відновлення складають: наплавка під шаром 

флюсу 32%, вибродуговая наплавка 12%, наплавка в середовищі вуглекислого 

газу 20%, наплавка порошковим дротом без флюсового або газового захисту 

10%, плазмова наплавка 1,5%, електроконтактне напікання 6%, гальванічні 

засоби 5%, електромеханічна обробка 1%, електрошлакове наплавлення 1,5%, 

заливка деталей рідким металом 2% і відновлення деталей полімерами 5% . 

Як показує практика, близько 85% деталей автомобілів відновлюються 

при зносі не більше 0,3 мм, тобто їх працездатність відновлюється при 

нанесенні покриття незначної товщини. Для відновлення деталей з такими 

зносу найбільш доцільно використовувати електроіскрову обробку (ЕІО). ЕІО 

відрізняється технологічної гнучкістю, дешевизною і дозволяє отримувати 

покриття з широким діапазоном властивостей. 

Однак, у багатьох випадках властивості електроіскрових покриттів 

зношених деталей автомобілів залежать від складу, структури і властивостей 

електродного матеріалу. З практичної точки зору, найбільший інтерес 

представляють електроди з нанорозмірними частинками.  

Відновлення і зміцнення зношених деталей автомобілів електроіскровою 

обробкою електроерозійними наноматеріалами відрізняється простотою, не 

вимагає використання дорогих і дефіцитних матеріалів і обладнання, а також 

відповідає вимогам екологічної безпеки. Пропонована технологія може бути 

використана для відновлення широкої номенклатури деталей автомобілів, 

тракторів та інших машин. 

При контактному зварюванні метал прогрівається на малу глибину, що 

забезпечує незмінність його хімічного складу і відпадає необхідність у 

застосуванні флюсів і захисних газів. 

Спосіб відновлення деталей контактним електроімпульсним покриттям 

часто використовують для відновлення посадочних місць під підшипники в 

корпусних деталях і валах, а також нарізних частин валів.  

Приварка до зношених поверхонь порошкових твердих сплавів є 

перспективною для зміцнення і відновлення деталей. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ 

ПРИ РЕМОНТІ МАШИН 

Ігнатов С. О. 
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Підвищення надійності і довговічності машин - важливий резерв росту 

продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Надійна робота 

машин, значною мірою  залежить від працездатності підшипників кочення, які 

знаходять широке застосування у вузлах і механізмах. Так, наприклад, 

конструкція трактора МТЗ-82 містить близько 110 підшипників різних типорозмірів. 

Проте, довговічність деяких вузлів машин, працюючих в складних 

умовах, обмежується терміном служби підшипників кочення, оскільки вони є 

базовим елементом кінематичних ланцюгів. Практика показує, що 

експлуатаційний термін служби більшості підшипників кочення, встановлених 

на автомобілях, тракторах і інших сільськогосподарських машинах, нижче 

розрахункових і знаходиться в межах 500-5000 годин. Підвищення 

довговічності підшипників кочення навіть на декілька відсотків може дати 

значний економічний ефект. 

 Усі підшипники кочення виготовляють з високоміцних підшипникових 

сталей з термічною обробкою, що забезпечує високу твердість.     

За формою тіл кочення підшипники розділяються на кулькові і роликові, 

по напряму сприйманого навантаження - на радіальні, наполегливі і радіально - наполегливі. 

До недоліків підшипників кочення слід віднести відсутність роз'ємних 

конструкцій, порівняно великі радіальні габарити, обмежену швидкохідність, 

пов'язану з кінематикою і динамікою тіл кочення (відцентрові сили), низьку 

працездатність при вібраційних і ударних навантаженнях і при роботі в 

агресивних середовищах. 

Механізм зносу при терті кочення, виходячи з сучасних досягне

-  

обумовлено пластичними деформаціями і окисленням поверхневих шарів; 2) 

втомному (пітинг), яке викликане пластичною деформацією, внутрішньою 

напругою і особливим явищем втоми; 3) зім'яло, що виникає досягши значень 

напруги, що перевищує межу плинності. 

 Довговічність підшипника кочення, окрім навантаження і частоти 

обертання, визначається правильним підбором мастила. Тому дуже важливо, 

щоб мастило було потрібної теплостійкості, міцності, в'язкості і в достатній кількості. 

Істотно впливає на знос підшипників кочення старіння мастила. До 

швидкого старіння призводить окислення, яке значною мірою залежить від 

робочої температури. 

Також мастило відіграє важливу роль в протіканні процесів зношування. 

Дія різних середовищ на процеси, що протікають при терті, проявляється в 

основному в трьох формах: в розділенні контактуючих поверхонь при 
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граничному терті; у адсорбційному полегшенні деформації поверхневих шарів і 

в хімічній взаємодії - в утворенні окисних плівок і інших з'єднань. 

Прогресивним типом мастил, які знаходять застосування за кордоном 

являються комплексні алюмінієві мастила. Їх вартість не перевищує вартості 

солідолів, в той же час вони мають високу механічну і фізико-хімічну 

стабільність, високу адгезію і дуже високу водостійкість. Це поєднання 

властивостей сприяє поступовому поширенню їх в автомобілебудуванні. 

Зроблений аналіз сучасних мастил, які є конструкційними матеріалами, 

що забезпечують здатність навантаження, зносостійкість і довговічність. 

Огляд методів підвищення довговічності підшипників кочення дозволив 

вибрати найбільш простий і ефективний - вдосконалення мастильного 

середовища за рахунок використання спеціальних присадок до мастила. 

Особливою ефективністю відрізняються добавки на основі 

ультрадисперсних порошків різних металів, здатних не лише уповільнювати 

темпи зношування деталей, але і частково компенсувати знос поверхонь тертя. 

Такі присадки дозволяють за сприятливих умов і правильного підбору 

компонентів істотно зменшити знос і підвищити довговічність підшипників. 

Для видачі рекомендацій по підвищенню довговічності підшипників 

кочення потрібне проведення досліджень впливу певних присадок до 

традиційних мастильних матеріалів (при характерних режимах навантажень) на 

працездатність підшипникових вузлів.   

 

 

ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ ЯК ФІНІШНИЙ ЕТАП 

МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ 

Бєлоусов І. Д., Пономарьов М. А. 

Науковий керівник: кандидвт технічних наук Поляков А. М. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Одним з видів ППД є вібронакатування, яке сприяє  скороченню  

тривалості припрацювання  спряжених поверхонь, ефективності теплопередачі,  

скороченню  трудомісткості  виготовлення  деталей  підвищеної точності  тощо.  

Цей  спосіб  застосовується  як  у  машинобудуванні,так і  в ремонтному  

виробництві  для  зміцнення  зовнішніх і внутрішніх  циліндричних,  конічних,  

торцевих і  плоских  поверхонь  деталей машин і дає можливість поліпшити 

експлуатаційні характеристики пар тертя, які працюють у рідких і сухих 

середовищах, а також виключити  з технологічного процесу такі  трудомісткі і  

дорогі операції,  як доведення, шабрування, полірування покриття.Суть 

вібронакатування полягає у тому, що, крім осьової подачі S (як під час 

накатування або вигладжування), інструмента (кульки діаметром dк), 

підтиснутому до обробленої поверхні із силою Р,надається  

зворотно‐поступальний (осцилюючий)  рух  з  частотою f,яка дорівнює частоті 

обертання вала електродвигуна, і амплітудою l уздовж осі деталі, що 

обертається з частотою n. У разі використання алмазного вигладжувача 



330 

радіусом R в процес називається вібровигладжуванням, оскільки він 

відбувається в умовах тертя ковзання. 

Під час обкатування і вигладжування інструмент видавлює на поверхні 

канавки, система яких утворює масляні  кармани, де затримується мастильний 

матеріал і рівномірніше  розподіляється на поверхні, що суттєво поліпшує 

умови тертя.Мастильний матеріал, що залишився у рівномірному лабіринті 

канавок, створює масляний  клин, що сприяє   виносу осаджених абразивних 

частинок і продуктів зношування через канавки  за межі зони тертя.          Під 

час сухого тертя канавки працюють як пастки, що затримують  

продуктизношування, пил і абразивні частинки, завдяки  чому локалізується їх 

абразивна дія, а також суттєво поліпшуються  всі фізикомеханічні 

характеристики поверхневого шару.  

З урахуванням характеристик поверхневого шару деталі після 

вібронакатки, такий спосіб обробки можна рекомендувати в якості фінішної 

обробки таких поверхонь, наприклад, як шийки колінчастих валів та дзеркала 

гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ І ПАЛИВНА 

ЕКОНОМІЧНІСТЬ ДВИГУНА 

Самофалов О. О., Черкашин М. Р. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Поляков А. М. 
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До сучасних двигунів внутрішнього згорання пред'являються досить 

жорсткі вимоги. Вони повинні відповідати нормам по токсичності газів (ОГ), 

що відпрацювали, мати високу паливну економічність. Виснаження світових 

запасів нафти призводить до підвищення цін на нафтопродукти, а збільшення 

транспорту з ДВС призводить до росту викидів в атмосферу СО2, тому росте 

актуальність економного витрачання палива. В результаті особлива увага при 

вдосконаленні двигунів звертається на зниження витрати палива.   

Енергетичні, економічні і екологічні показники двигунів внутрішнього 

згорання в першу чергу визначаються роботою системи живлення. Паливна 

система двигуна, як та, що становить систему живлення, є однією з 

найважливіших систем. Від міри досконалості паливної системи і її технічного 

стану в процесі експлуатації залежать показники робочого процесу двигуна, 

його надійність, а також експлуатаційні характеристики. У зв'язку з цим до 

паливних систем двигунів пред'являють високі вимоги. В процесі експлуатації 

елементи паливної апаратури зазнають зміни, пов'язані, зокрема, зі зносом і 

закоксованістю робочих поверхонь деталей, що призводить до порушення 

робочого процесу паливної системи і двигуна в цілому. В зв'язку з цим 

з'являється необхідність в періодичному контролі таких важливих елементів 

паливної апаратури, як паливний насос, форсунки і паливні фільтри. При 

необхідності необхідно робити їх очищення і регулювання для піддержання 

параметрів у встановлених межах.  
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Такі показники як циклове подання палива і його зміна по частоті 

обертання, кут випередження уприскування, є параметрами, що настроюються, 

як в процесі виробництва нової апаратури, так і в процесі її обслуговування при 

експлуатації. Якість налаштування цих параметрів забезпечує якісний рівень 

показників двигуна, тому розробка сучасних методів контролю цих показників 

паливоподачі залишається актуальним завданням. 

Таким чином, застосовуючи якісне паливо і паливні фільтри, а також 

працездатну паливну апаратуру ДВС, можна істотно знизити експлуатаційні 

витрати двигуна. 

 

 

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ТА 

РОЗДАВАННЯ КОРМІВ 

Бутков С. Ю.,  Маслаков А. Л, Скороход Д. О. 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук Чаплигін Є. М. 
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Технологія приготування й роздавання кормів із використанням 

застарілих навантажувачів, тракторних причепів, стаціонарних кормоцехів і 

кормороздавачів не забезпечує якісного приготування кормосумішей і вчасної 

годівлі тварин.  

Підвищення ефективності в галузі тваринництва суттєво залежить від 

якості приготування кормів, оскільки вони в структурі собівартості продукції 

складають 30-60% витрат. Механічний процес приготування і змішування 

кормових сумішей є занадто складний і енергомісткий [1, 2].  

Пошук шляхів зниження енергоємності даного процесу безперервно 

пов'язаний з підготовкою кормів до згодовування, розміром тваринницьких 

ферм та вибором технологічних засобів для роздавання кормів.  

Останнім часом значну увагу приділяють кормороздавачам-змішувачам 

зарубіжних фірм, так званих фермерських комбайнів. Фермерський комбайн - 

це машина для завантаження, подрібнення, дозування, змішування кормових 

матеріалів і роздавання приготованої кормової суміші тваринам. У країнах 

Західної Європи кормороздавачі-змішувачі та міксери-змішувачі є основною 

групою машин для роздавання і приготування кормів. Їх широке застосування 

зумовлене як перевагами годівлі кормосумішами, так і досконалою 

конструкцією машин, які забезпечують операції навантаження, подрібнення, 

змішування та роздавання кормів з мінімальними енергозатратами та затратами праці [3]. 

У кормороздавачів-змішувачів Verti-Mix змішувальний бункер і шнек 

розміщені оптимально для спільної роботи – швидкого, точного і з 

мінімальними енерговитратами приготування кормової суміші. Кругла форма 

бункера сприяє швидкому перемішуванню і підвищує його зносостійкість. 

Центром кожного агрегата є змішувальний шнек. Кожен шнек на машині має 

конічну форму. Привід шнеків здійснюється від валу відбору потужності (ВВП) 

трактора через систему механічних передач. Корм подрібнюється 

протирізальними пластинами. Змінюючи їхнє положення, забезпечують високу 
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якість і потрібну консистенцію корму. Регулювати пластини можна вручну або 

за допомогою гідросистеми [3]. 

Слід зазначити, що змішування компонентів кормової суміші 

відбувається під час переїзду кормозмішувача до тваринницького приміщення, 

завдяки чому скорочується загальний час на приготування і роздавання корму 

тваринам. Кормо-комбайни забезпечують високу якість технологічного процесу 

та значно його прискорюють. 

Отже, використання сучасних засобів для приготування та роздавання 

кормів, надає можливість раціонально організовувати годівлю тварин.  

Застосування кормо-комбайнів дає змогу знизити металомісткість та 

енергоємність однієї тони приготованої і розданої кормосуміші, зменшити 

кількість енергозасобів і обслуговуючого персоналу, а також здійснювати 

цілорічну однотипну годівлю худоби і тим самим істотно збільшити 

виробництво продукції. 
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Нагальною потребою у функціонуванні тваринницьких комплексів є 

утилізація й переробка гною. По-перше, накладно складувати значну кількість 

відходів і зберігати їх визначений час, по-друге, ця проблема зумовлена 

високими витратами на повну переробку.  

Перспективним, екологічно безпечним та енергетично вигідним 

напрямком утилізації гною є анаеробна (метанова) переробка відходів у 

біогазових установках. Основними продуктами, отриманими за цієї технології, 

є рідкі (напіврідкі) органічні добрива та біогаз [1, 2]. 

Анаеробне зброджування- це розкладання органічних речовин за участю 

мікроорганізмів без доступу кисню у герметичних резервуарах- метантенках. 

Розрізняють до 50 видів метаноутворюючих анаеробних мікроорганізмів, які 

утворюють симбіотичні угрупування та формують мікрофлору метантенка. Для 

анаеробного зброджування використовують біогазові установки періодичної 

(накопичувальні) і безперервної (проточні) дії. За послідовністю переробки 
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відходів вони поділяються на одностадійні, двостадійні або багатостадійні. На 

практиці переважно використовують біогазові установки безперевної дії [2]. 

Технологічні схеми біогазових установок залежать від об’ємів переробки 

і властивостей матеріалу, який зброджується, теплового режиму, способів 

завантаження і зброджування субстрату. Принципова схема анаеробної 

установки включає гноєзбірник (приймальний пристрій), метантенк 

(біореактор), котел (теплообмінник) газгольдер і гноєсховище.  

Біогаз, отриманий завдяки анаеробному зброджуванню має такі 

показники: 

 

Показники Метан 

(CH4) 

Вуглекислий 

газ    

 (CO2) 

Водень 

(H2) 

Сірководень 

(H2S) 

Біогаз 

(60% CH4 і 

40% CO2) 

Об’єм, % 55-70 27-44 1 3  100 

Теплотворна 

здатність, 

МДж/м
3
 

35,8 - 10,8 22,8 21,5 

Питома вага, 

кг/м
3
 

0,72 1,98 0,09 1,54 1,2 

 

Продуктами зброджування у біогазових установках є газ, тверді і рідкі 

добрива. При цьому, вміст живильних речовин в одержаному добриві 

збільшується на 15% у порівнянні зі звичним гноєм. Таке добриво не містить 

гельмінтів, хвороботворних бактерій і насіння бур’янів та може 

застосовуватися без традиційних витримок і зберігання, а рідкий екстракт 

використовується безпосередньо для поливу кормових трав, овочів тощо. 

Завдяки використанню вищезазначених добрив можливо збільшити 

врожайність на 50%.  

Отже, для великих підприємств, у яких застосовують промислові 

технології у виробництві продукції тваринництва, доцільне використання 

технологій переробки і утилізації відходів тваринництва на основі 

використання різних біотехнологічних прийомів, при яких гній розглядається 

не тільки як об’єкт, що створює екологічну небезпеку, але й враховується як 

сировинний матеріал, для отримання додаткової продукції у вигляді біогазу, 

біомаси – з наступним їх використанням в різних галузях народного 

господарства. 
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Зі збільшенням чисельності населення планети ростуть і його потреби.   У 

зв’язку з цим в промислових тваринницьких підприємствах із великим 

скупченням тварин на невеликих ділянках території відбувається накопичення 

продуктів їх життєдіяльності. Ці відходи являють собою багатокомпонентну 

суміш із твердих і рідких екскрементів, технологічну і змивну воду, кормові 

залишки та гази [1, 2]. Через це створюються антисанітарні умови не тільки 

безпосередньо на території даного господарства, але і на значній відстані від 

нього, що загрожує забрудненню ґрунту, водних джерел і повітряного басейну. 

В даний час проблему прибирання і використання відходів слід 

розглядати приймаючи до уваги питання екології та раціонального 

використання ресурсів. Існують різні види гною: коров'ячий гній, свинячий 

гній, кінський гній, курячий послід. В залежності від виду і призначення 

кінцевого продукту, способи переробки відходів істотно розрізняються [2, 4]. 

Компостування передбачає  біотермічний процес, який націлений на 

знезараження гною. Отримане внаслідок компостування добриво стає сипким, 

зменшується за масою, що полегшує його транспортування та внесення у ґрунт. 

Спосіб компостування потребує значно менших затрат в порівнянні з іншими 

технологіями, але не рентабельний для великих господарств через займання 

значної території. 

Сушка  гною забезпечує переробку твердої фракції. Також сюди можна 

віднести гранулювання гною, брикетування гною, переробку гною в 

біореакторних установках. Сушка гною проводиться в спеціальних сушильних 

камерах з використанням джерела тепла. Переробка гною в гранули дозволить 

використовувати їх у власному господарстві або продавати в якості добрива, 

або палива в вигляді брикетів. Також ця технологія застосовується при 

виробництві підстилки для тварин на основі твердої фракції гною і при 

необхідності швидкого отримання якісного компосту.  

Ефективним способом переробки гною є бактеріальний метод. Під 

впливом мікроорганізмів органічні сполуки перетворюються на збалансоване 

комплексне добриво.  Біологічні процеси з утворенням гумінових кислот, 

активізовані на початковій стадії, продовжуються ще кілька місяців після 

внесення таких добрив у ґрунт, що сприяє розвитку в ньому багатьох корисних 

мікроорганізмів. Вони активно переробляють гній і послід до рівня 

нешкідливих органічних сполук, які легко засвоюють сільськогосподарські 

культури. 

Отримання біогазу - цей напрямок має особливе значення в умовах 

поступового вичерпання традиційних енергоресурсів. У результаті метанового 

бродіння гнойових мас у біогазових установках  утворюється біогаз, 

відбувається знезараження гною, а відходи є цінним органічним добривом. 
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Завдяки впровадженню цієї технології формується економічний ефект за 

рахунок зниження витрат на паливо, на будівництво очисних споруд та 

установок для відстійників та труб котельних, підвищення врожаю різних 

сільськогосподарських культур при внесенні добрив, отриманих із гною [3, 5]. 

Сучасні способи переробки дозволяють переробити сировину природного 

походження швидко і різноманітно, «перетворюючи» екскременти в підстилку 

для тварин, біогаз, паливні брикети, різні види добрива для сільського 

господарства, яке оснащене передовим перероблюючим обладнанням, і може 

повністю забезпечувати себе паливом, електроенергією і натуральними 

добривами. Утилізація відходів життєдіяльності тварин вирішує не тільки 

питання комерційної вигоди але і відповідає всім вимогам екологічного, 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища, зберігаючи її для 

майбутніх поколінь. 
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Аналіз потреби в енергії птахівничих підприємств, залежно від вигляду і 

віку птаха, кліматичних умов, теплотехнічних характеристик захищаючих 

конструкцій приміщень, показав, що на долю забезпечення мікроклімату 

доводиться від 40 до 75% її річного споживання. У зв’язку з цим, в умовах 

зростаючого дефіциту енергоресурсів, найважливішим завданням є розробка 

устаткування, здатного реалізувати енергозберігаючі технології створення мікроклімату [1]. 

У світовій практиці використовується декілька типів систем вентиляції, 

які можна розділити за способом їх формування на штучні і комбіновані. 

Перша забезпечує притоку свіжого повітря тільки за рахунок застосування 

різних пристроїв подачі і видалення повітря з приміщень, друга є комбінацією 
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штучної і гравітаційної, в якій повітря переміщується за рахунок зменшення 

тиску в приміщенні [2]. 

Штучний тип вентиляції формується за допомогою вентиляційних 

установок з примусовим побудником і умовно може бути поділений на системи 

від’ємного (витяжна), надмірного (припливна) і рівного тиску (припливно-витяжна). 

У вітчизняному птахівництві найбільшого поширення набула штучна 

вентиляція, при якій в приміщенні створюється надмірний тиск за рахунок 

нагнітання повітря ззовні. При цьому приплив свіжого повітря більший, ніж 

його видалення. Відповідно до типових проектів в пташниках зазвичай 

встановлюються дві вентиляційні системи, одна з них – вентиляційно-

опалювальна, інша – витяжна. Вентиляційно-опалювальна система включає 

відцентровий вентилятор, який подає свіже повітря на калорифери і далі – в 

припливні повітропроводи.  

Витяжна система складається з осьових низьконапірних вентиляторів, що 

встановлюються в отворах поздовжніх стін пташника. Для узгодження 

продуктивності витяжної і припливної вентиляції в даху пташника виконують 

припливні шахти з регульованими заслінками (друга припливна вентиляція). 

Припливно-витяжна вентиляція дозволяє повністю виключити ризик 

простудних захворювань птахів. Недоліки її – висока енергоємність процесу, 

неповне видалення надмірного тепла в спекотний період, складність керування 

процесом створення мікроклімату. Використання металевих повітропроводів 

неефективне. Це громіздкі і дорогі споруди, схильні до корозії в агресивному 

середовищі, очищення і дезінфекція їх внутрішньої поверхні від пилу, що 

накопичився, і мікрофлори незадовільне.  

У зарубіжній практиці найбільшого поширення набула систем вентиляція 

від’ємного тиску. На думку закордонних фахівців, вона забезпечує ефективний 

температурний контроль і рівномірний розподіл всього повітря, що поступає в 

приміщення. Принцип роботи даних систем заснований на створенні від’ємного 

тиску всередині приміщення за допомогою вентиляторів, внаслідок чого свіже 

повітря поступає через керовані припливні елементи. Досконалість 

комп'ютерного керування дозволяє встановлювати режими вентиляції, що 

відповідають вимогам конкретної ситуації [2]. 

На вітчизняному ринку можна виділити декілька зарубіжних компаній, 

що пропонують устаткування для створення і підтримання мікроклімату в 

пташниках: «Big Dutchman» (Німеччина), «Skov A/S» (Данія, представник - 

ПКБ «Неофорс», Республіка Білорусь), «VDL Agrotech» (Голландія) та ін [3].  

Варіант розміщення устаткування припливно-витяжної системи 

вентиляції з повітряним опалюванням показаний на рис. 1. 



337 

 
Рис. 1. Варіант розміщення устаткування припливно-витяжної системи 

вентиляції з повітряним опалюванням. 

 

Зниження енергоємності процесу створення і підтримання мікроклімату 

можливо за рахунок економії теплової енергії на опалювання шляхом переходу 

на децентралізовані системи опалювання, застосування локального обігріву, 

систем утилізації тепла, а також автоматизації тепловентиляційного 

устаткування, оптимізації управління тепловою потужністю і подачею повітря. 
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Застосування в годуванні тварин гранульованих кормів дозволяє 

оптимізувати економічні показники ефективності, знизити показник конверсії 

корму, здешевити споживання комбікорму на одиницю приросту та зменшити 

собівартість продукції тваринництва. 

Гранулювання - це процес перетворення порошкоподібного матеріалу в 

частинки (зерна-гранули) певної величини - укрупнення з утворенням форми і 
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поверхні. Гранульовані комбікорми мають, як правило, форму невеликих 

циліндрів діаметром від 2,4 до 20 мм, довжина їх зазвичай не перевищує            

15-20 мм. Розміри гранул залежать від їх застосування.  

Машини для гранулювання кормів класифікують за основним вузлом 

преса, або гранулятора - пресувальний робочий орган, призначений для 

безпосереднього стиснення кормів з метою отримання гранул або брикетів. 

Робочі органи для гранулювання кормів можна розділити на чотири 

групи: штемпельні (плунжерні), вальцьові, матричні (роликові) і шнекові. 

Найбільше застосування і поширення у виробництві гранульованого 

комбікорму отримали прес-гранулятори матричного типу. Оскільки вони не 

складні в ремонті і обслуговуванні, мають малу вагу і габаритні розміри, що 

часто дозволяє робити їх пересувними, і застосовувати як при веденні 

домашнього, або фермерського господарств, так і в малотоннажному виробництві.  

Матричні і шнекові гранулятори відносяться до примусових систем 

подачі матеріалу і є машинами безперервної дії. Порівняно з пресами 

періодичної дії технологічний процес пресування корму протікає при постійних 

навантаженнях і в більш сприятливих умовах. 

Основні переваги матричних і шнекових пресів – безперервність процесу, 

відсутність знакозмінних навантажень, менша матеріаломісткість. 

Велика кількість пресувальних каналів в матриці забезпечує достатню 

пропускну здатність преса. Недоліки пресів - енергоємність процесу, 

здрібнення ущільнюючого матеріалу, підвищені вимоги до пресованих 

матеріалів за однорідністю подрібнення і рівномірністю вологості, складність 

виготовлення матриць, високий нагрів як підшипникових, так і робочих вузлів. 

Питома енергоємність матричних пресів для гранулювання кормів дечим 

відрізняється від енергоємності шнекових, що зумовлює високу ефективність їх застосування. 

На енергозатрати в процесі виготовлення гранул з рослинної сировини та 

їх якість суттєво впливають такі основні параметри: 

- фізико-механічні характеристики біосировини; - технологічні: - 

створюваний на неї тиск і температура та конструктивні: - геометричні розміри 

та компоновка матриці або камери пресування, шорсткість їх бічної поверхні. 

Циліндрична або плоска матриця звичайно має філ’єри, що найчастіше 

складаються з формуючої конусної частини, калібрувальної циліндричної і 

вихідної частини, яка має зворотний конус для зменшення тиску сформованих гранул. 

Основні вимоги до вхідної конусної частини філ’єри матриці: - точність 

геометрії та якість поверхні; - оптимальний опір; - мінімальні корозія та 

абразивний знос; - зручність установки, розборки і чистки філ’єр, безпека.  

Важливим елементом філ’єри матриці, що розташовується за конусною її 

зоною, є калібрувальна (циліндрична) частина, де закінчується процес 

формування гранул. Її довжина впливає як на їх якість, так і на величину 

енерговитрат пресового обладнання через ймовірність заклинювання матеріалу.  

Для зняття напруги стисненого матеріалу і остаточного формування 

гранул, що виключає їх руйнування або розшарування при виході з філ’єри, 

після циліндричної ділянки забезпечують в ній зону зі зворотним конусом.  
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Основні задачі калібрувальної частини філ’єри: - забезпечити точність 

розмірів перерізу гранул; - забезпечити відсутність дефектів форми; - зняти 

внутрішню напругу в матеріалі; - одержати поверхню виробу потрібної якості.  

Результатами дослідів встановлено, що підвищення величини коефіцієнта 

тертя поверхні матриці сприяє збільшенню густини гранул, проте значно 

збільшує енерговитрати на процес пресування.  
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Різнорідність задач, що розв’язуються за допомогою захисних пристроїв, 

муфт, і вимог до них, призвели до появи значної кількості конструкцій муфт 

різних видів. При цьому здебільшого зустрічаються складні комбіновані муфти, 

які об’єднують у собі властивості різних типів найпростіших муфт [1].  

Відома класифікація захисних пристроїв [2-4] за якої для з’єднання і 

роз’єднання валів муфти розділені на зчіпні і запобіжні. Зчіпні 

характеризуються видами зачеплення і в свою чергу поділяються на кулачкові, 

зубчасті, фрикційні. Муфти з фрикційним зачепленням бувають конусними, 

дисковими, циліндричними. Запобіжні муфти поділяються на кулачкові, 

фрикційні і запобіжні муфти з пружним елементом. Більш повна класифікація 

захисних пристроїв представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Класифікація муфт 

 

Опрацювання технологічності конструкції при дослідно-

конструкторських роботах здійснюється на основі типізації конструктивних 

схем і компоновок, уніфікації взаємозамінності деталей, оптимізації методів 

фізико-хімічних і механічних властивостей матеріалів і виду заготовок [5, 6]. 

Аналізуючи конструкції муфт із пружними елементами, з урахуванням 

основних властивостей гуми, як конструктивного матеріалу, можна визначити, 

що оптимальний максимальний крутний момент, який передається пружними 

муфтами, знаходиться в межах 400...450 Н м. Збільшення крутного моменту, що 

передається муфтою призводить до значного збільшення габаритів й ускладнює 

конструкцію. За даними тензометрування [2] крутні моменти на валах 

трансмісії коренезбиральної машини не перевищують 300 Н м. Тільки 

картоплезбиральні машини мають аналогічні навантаження, а інші машини й 

комбайни, зернові, кукурудзозбиральні, мають менші значення навантажень у 

приводах трансмісій. Відтак, параметричний ряд проектованих пружних муфт 

повинен бути орієнтовно розрахований на інтервал передачі крутних моментів 

0...400 Нм. Кількість позицій муфт у цьому інтервалі може бути визначена після 

уточнення міцності розрахункових гумових дисків з урахуванням армування їх 

тросом.  



341 

Пружні муфти визначаються наявністю пружного елементу і являються 

універсальними в тому розумінні, що мають крутну податливість і здатність до 

компенсації при передачі крутного моменту між не співвісними валами.  

Пружні муфти дозволяють:  

1. Зменшити товчки і удари крутного моменту, які утворюються 

технологічним процесом або вибором зазору при пусках і зупинках машини. 

При цьому кінетична енергія удару акумулюється муфтою під час деформації 

пружного елементу, перетворюючись в потенціальну енергію деформації.  

2. Захистити привід машини від шкідливих крутних коливань.  

3. З’єднувати вали, що мають взаємне зміщення. В цьому випадку 

деформується пружній елемент і муфта функціонує як компенсатор. 

Муфти з неметалічними, переважно, пружними елементами одержали 

досить широке поширення в сучасному машинобудуванні завдяки порівняно 

простій конструкції, низької вартості виготовлення, високим компенсаційним 

властивостями й здатністю до демпфірування.  
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІКИ ДЛЯ  

ЗБИРАННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 

Биков О. С. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук Блезнюк О. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

У 1747 р. у Німеччині хімік А. С.  запропонував використовувати буряк з 

білими коренеплодами для отримання цукру, а в 1982р. його учень Ф.К. Ахард 

біля Шляйсен організував перший цукровий завод, а з 1806 р. в Європі стало 

швидко розвиватися товарне виробництво цукрового буряку, особливо у 

Франції за підтримки Наполеона І [1].  
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Технологія виробництва цукрового буряку у всіх бурякосіючих країнах, в 

тому числі і в Україні, розвивалася приблизно однаково, відрізняючись 

окремими елементами в залежності від ґрунтово-кліматичних і соціально-

економічних умов.  

На початковому етапі збирання виконували в ручну за допомогою лопат, 

вилучаючи буряк з ґрунту тягнучи за гичку. Викопування коренеплодів було і є 

трудомісткою операцією і для її механізації рано почали використовувати кінне 

озброєння, за допомогою якого виконували рихлення і підрізання шару ґрунту 

для зменшення зусилля витягування коренеплодів.  

В 1878 р. француз Поль О.Лекг, використав ідею двохзубового ручного 

копача, що отримав назву вильчастого. Крім вильчастих і лемішних невдовзі 

винайшли і дискові копачі. В цей же період приймались і перші спроби 

встановлення на коренекопачі пасивного ножа для зрізання головок 

коренеплодів з гичкою. В 1899 р. Союз німецької цукрової індустрії встановив 

премію у 8 тис. D.M., золотом, за винахід ефективної коренезбиральної 

машини, яку розділили між собою лише в 1903 р фірми «Лаас» і «Зидерслебен». 

Премія в 10 тис. D.M. за машину, яка одночасно з викопуванням коренеплодів 

виконувала б і зріз гички, так і не була присуджена. Радикальне вирішення цієї 

важкої задачі затягнулося до 1950 – 1960 років.  

В Україні перші засоби механізації почали появлятись в 1920 – 1930 

роках. В організованих науково-дослідницьких організаціях України і Росії 

проводилися роботи із розробки нових конструкцій робочих органів і 

збиральних машин. До початку другої світової війни труд із підкопування 

коренеплодів був механізований на 80% площ, а зрізання гички, доочистки і 

навантаження коренеплодів до 1950-х років виконувався у ручну. Після війни 

під керівництвом академіка П.М. Василенко були продовжені роботи в двох 

напрямках з попередньою обрізкою гички на корені і теребільного типу. В 1957 

р. комбайн теребільного типу СКЕМ-3Г на Світовій виставці в Парижі отримав 

«Гран-прі», а в 1961 р на Світовій виставці в Брюсселі – золоту медаль. 

Модифіковані комбайни КСТ-3А і КСТ-3Б випускались до середини 1970-х, 

доки на їх зміну не прийшли машини, що працюють по принципу зрізу 

коренеплодів на корені СКН-2 і СКД-2-3. У комбайнах використовувався 

дисковий гичкозрізальний апарат, який використовується на машинах типу БМ.  

На межі 1970-х роках в світовій практиці постали питання підвищення 

продуктивності збиральних машин і зниження трудомісткості робіт. Технологія 

з непереривним навантаженням коренеплодів в причепи наряду з бункерною 

технологією розвивалась одночасно із збільшенням ширини захвату машини, це 

призвело до появи широкозахватних машин для роздільного, дво – трьохфазної 

технології, збирання гички і коренеплодів. Кожний комплекс складався з 

навішуємих на трактор окремо машин: гичкозбиральної, коренекопача-

валкоутворювача і причіпного підбирача-навантажувача. Недоліком даних 

комплексів знов ж таки було потреба у великій кількості тракторів [2]. 

У зв’язку з подорожчанням робочої сили і зменшення кількості 

обслуговуючого персоналу, підвищення маневреності і продуктивності в 1970 

роках почалась розробка самохідних бурякозбиральних комбайнів у тому числі 
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і бункерних. Фірма «Моро» одно з перших почала випуск комбайнів, що 

дозволяли за один прохід виконувати всі операції збирання коренеплодів: зріз 

гички, викопування коренеплодів, очистку і навантаження в транспортні засоби 

коренеплоди. Одночасно збільшувались розміри бункерів самохідних машин, 

фірмама «Юнсин» (вміст бункера 4,5…7 т), «Блюєнтрос» (8 і 12 т), «Кляін» (5 і 

8 т) [3]. Конструктивний прорив наступив після розробки компактних 

гичкозрізальних і викопуючих модулів, систем очистки і автоматичного 

управління за рядками, а також розміщення гичкозрізальних органів разом з 

копачами за межами бази машини на передній навісці, що позволило 

встановлювати однакові передні і задні шини підвищеної вантажопідйомністю.  

З 2000 р у Західній Європі 60–70% цукрового буряку збирається 

шестирядними бурякозбиральними машинами [3]. У парку Німеччини таких 

машин – 80%, в тому числі бункерних самохідних – біля 60%. В результаті на 

основі успішних конструкторських розробок в європейських країнах 

встановився типовий облік комбайна, що забезпечує продуктивність                

80–120 т. год. Наряду із самохідною бурякозбиральною технікою в 

європейських і інших країнах використовуються більш дешеві удосконалені 

комплекси для двофазної технології з навішуванням на трактор спереду 

гичкоріза і копача на задню навіску. При цьому такий модульний агрегат можна 

визначити як навісний збиральний «комбайн» .  

З метою підвищення продуктивності і зниження кількості проходів 

агрегатів по полю визначились тенденції збільшення ширини захвату гичкорізів 

і коренекопачів-валкоукладачів до 8 рядків і комплектування збиральних 

комплексів потужними причіпними і самохідними підборщиками коренеплодів 

із валків, які мають великі бункери (20-40-60 м
3
), що забезпечує збільшення 

продуктивності збирального комплексу на 1/3. 
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Методи підвищення зносостійкості дискових робочих органів 

поділяються на методи, що забезпечують зміцнення робочої поверхні 

зносостійким матеріалом і конструкторсько-технологічні методи. 

Для зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин в тому 

числі і дискових копачів набули широкого розповсюдження наступні способи 

наплавлення: ацетиленокисневе, електроконтактне, плазмове, плакування 

вибухом, прокаткою, індукційне та інші. 

Газове наплавлення. Джерелом нагріву є ацетиленокисневе полум’я. В 

якості матеріалу для наплавлення використовують прутки або порошки 

зносостійких сплавів. Перевага газового наплавлення полягає в незначному 

проплавленні основного металу і мінімальному змішуванні основного і 

наплавленого металу – в межах 8…10%. Простота та доступність обладнання і 

технології, дає можливість одержання наплавленого шару практично любої 

системи легування. До недоліків слід віднести низьку продуктивність, 

нерівномірність наплавленого шару, шкідливі умови праці, необхідність 

залучення кваліфікованих працівників [1]. 

Для зміцнення дисків викопуючого пристрою коренезбиральної машини 

використовують дугове наплавлення [2]. Цей спосіб обмежений, він має низьку 

продуктивність процесу, велике проплавлення основного металу, при 

наплавленні проволоками і стрічковими електродами. 

Індукційне наплавлення. В сільгоспмашинобудуванні індукційне 

наплавлення знайшло широке застосування після розробки промислової 

технології зміцнення [3]. Перевагою цього способу є можливість наплавлення 

тонких шарів зносостійкого матеріалу, висока продуктивність, можливість 

механізації і автоматизації процесу, що важливо в умовах серійного 

виробництва дискових робочих органів. До недоліків слід віднести відносно 

високу енергоємність, перегрів основного матеріалу. Матеріал для наплавлення 

повинен використовуватися у вигляді порошку з розміром часток менше 0,05 

мм., та мати мінімальне магнітне проникнення.  

Одним із напрямків підвищення зносостійкості і працездатності робочих 

органів сільськогосподарських машин є удосконалення форми робочого органу, 

а саме профілю ріжучої частини конструкторсько-технологічними методами.  

Підвищення зносостійкості і працездатності викопуючих пристроїв 

бурякозбиральних машин йде шляхом удосконалення конструкцій дискових 

копачів, в напрямку збільшення їх довговічності та зниження енергоємності 

технологічного процесу збирання коренеплодів. 

В пристрої для вилучення коренеплодів (рис. 1) [4] для зниження 

енерговитрат робоча поверхня ободу 4 активного диска 5 виконана з 

радіальними рифлями 6.  
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Рисунок 1. Пристрій для вилучення 

коренеплодів: 1 – пасивний диск, 2– спиця, 3 

– концентрична втулка, 4 – робоча поверхня 

обода, 5 – активний диск, 6 – рифлі 

В копачі для збирання коренеплодів (рис. 2) [5] для зниження 

забиваємості копача ґрунтом та рослинними залишками, покращення кришення 

пласта, збільшення довговічності диска, на крайці ободу 1 співвісне спицям 2 

виконані V образні заглиблення 3, стінки яких утворюють між собою кут 60
о
, а 

по крайці ободу закріплена пластина із зносостійкого матеріалу, товщина якої 

складає 0,15...0,20 товщини обода. 

 

 

 

Рисунок 2. Копач для збирання коренеплодів: 

1 – обід, 2 – спиця, 3 – заглиблення, h  – 

глибина заглиблень, l  – довжина заглиблень, 

 – кут між стінками заглиблень 

 

В представленому на (рис. 3.) копачі [6] з метою збільшення 

довговічності і покращення технологічного процесу шляхом зниження 

енергоємності при роботі копача на ободі 3 закріплені змінні пластини 4, у яких 

дві протилежні сторони, виконані радіусом рівному радіусу обода 3. Під час 

взаємодії копача з ґрунтом за рахунок заглиблень 5 процес різання ковзання 

замінюється на різання фрезеруванням, при цьому, зменшується величина 

вертикальних зусиль при заглибленні копача в ґрунт підвищеної щільності. По 

мірі спрацювання однієї з сторін пластини 4 її демонтують, перевертають на 

180
0
 і знов закріпляють на обід 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Копач для збирання коренеплодів: 

1 – маточина, 2 – спиця, 3 – обід, 4 – змінні 

пластини, 5 – заглиблення 

 

Підвищити довговічність і самозагострення копачів можна за рахунок 

зміцнення леза зносостійким матеріалом змінної товщини, за технологією [7] 
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(рис. 4). Під час взаємодії копача з ґрунтом на лезі формуються заглиблення в 

радіальному напрямку з гострою ріжучою крайкою за рахунок різної швидкості 

спрацювання ділянок леза, які мають різну товщину зносостійкого шару.  

 

 

 

 

Рисунок 4. Диск робочого органу для 

збирання коренеплодів: 1 – основа,         2 – 

обід, 3 – заглиблення, 4 – виступ, 1
a,a,t

 – 

конструктивні параметри зносостійкого шару 

 

Профіль леза приймає зубчасту форму, в результаті процес різання ґрунту 

ковзання гладким лезом змінюється на фрезерування зубчастим лезом, що 

дозволяє покращити кришення ґрунту, знизити навантаження при заглибленні. 
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Послуги з технічного сервісу, що надаються, сільськогосподарському 

товаровиробнику, повинні забезпечувати йому отримання максимального 

прибутку. Для виконання цього принципу розроблені і запропоновані рішення 

із застосуванням критерію максі-міні-макс [1]. По-друге – 

сільськогосподарський товаровиробник повинен мати право вибору комбайну і 

механізмів, що надаються машинобудівними фірмами, для забезпечення 

технологій, що використовуються при виробництві продукції, а 

машинобудівники повинні пропонувати різноманітні варіанти, що приносять 

товаровиробникам прибуток від використання нової сучасної техніки. 

Головним завданням, покладеним в основу стратегії, є забезпечення 

працездатності існуючого парку бурякозбиральних комбайнів. Для вирішення 

цього завдання організаційна система технічного сервісу повинна розвиватися в 

двох напрямах: – формування системоутворюючих виробництв, корпоративних 

і холдингових структур, що самостійно визначають свою технічну політику, у 

тому числі і в сервісі. Кожен холдинг, корпорація, системоутворююче 

виробництво формують або активно впливають на формування сервісної 

системи, тобто створює систему продажу і сервісу машин як основу отримання 

прибутку цими виробниками послуг.  

Розвиток регіональних фірм, регіонального машинобудівного комплексу 

та інших виробників техніки і комплектуючих виробів, що зацікавлені в 

збільшенні кількості продажів комбайнів і запасних частин і активно 

впливають при цьому на організацію сервісу своєї продукції і, тим самим, на 

отримання прибутку сільськогосподарськими товаровиробниками. Таким 

чином, формується система технічного сервісу, що є складним комплексом, 

поєднання фірмового сервісу, регіонального і бізнес-сервісу, що принципово 

відрізняється по своїх принципах діяльності від тієї, що існувала раніш 

директивно-керованої системи технічного сервісу. Планово-попереджувальна 

система технічного обслуговування [2] в процесі експлуатації комбайнів з 

технічними обслуговуваннями і плановими поточними і капітальними 

ремонтами трансформується в діагностичну систему технічних обслуговувань і 

ремонтів комбайнів, агрегатів і вузлів за потребою із заміною 

повнокомплектних вузлів. Технічний сервіс комбайнів на стадії експлуатації 

включає послуги [3]: – з організації і виконання технічного обслуговування і 

ремонту машин в гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації; – 

організації використання комбайнів у споживача; – навчання персоналу 

споживача правилам експлуатації комбайна; – інформаційно-консультаційному 

забезпеченні споживача з питань експлуатації комбайна. 
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Що до питання процесу реформування і організації технічного сервісу 

немає єдиної думки. Пропозиції зводяться до створення корпорації що, об'єднує 

всі види діяльності з виробничо-технічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва. Виробники машин беруть участь в 

організації послуг технічного сервісу безпосередньо через дилерів, 

посередників. Заводи-виробники укладають з дилерами договори про 

проведення ними маркетингових досліджень з надійності комбайнів. 

Інформація служить джерелом вдосконалення конструкцій машин, що 

випускаються. Заводи - виробники під тиском ринкових відносин 

організовують випуск необхідної технічної документації, устаткування для 

технічного обслуговування і ремонту. Підвищенню кваліфікації дилерів 

приділяється особлива увага. Відсутність дилерських мереж призводить до 

різкого зниження об'єму продажів. Аналіз досвіду роботи регіонів, в яких 

експлуатується зарубіжна техніка, вказує на те, що існуюча уява про високу 

організацію сервісу зарубіжної техніки не завжди відповідає дійсності. 

Дилерська мережа більшості зарубіжних фірм-виробників 

сільськогосподарської техніки в Україні нерозвинена і знаходяться у стадії 

становлення. При цьому загальновідомим методичним підходом до вирішення 

оптимізаційних завдань з обґрунтування системи обслуговування є застосування 

основних положень математичної теорії масового обслуговування [4].  

В цілях підвищення ефективності роботи сервісних центрів сукупні 

витрати повинні мати яскраво виражену тенденцію до зниження за рахунок 

вдосконалення і впровадження передових методів, використання досягнень 

науки. Враховуючи, що обслуговування і ремонт бурякозбиральних комбайнів з 

причини значної віддаленості господарств від сервісних центрів, ведеться 

також і виїзними бригадами, значущість проблеми зниження сукупних витрат 

на виконання сервісних послуг зростає в кілька разів. 

 

Література 

1. Емелин Ю. Б. Технико-экономическая оценка организационно-технического 

обеспечения аграрного производства: учеб. пособие. Саратов: СГАУ, 2000. 96 с. 

2. Зміна технічного стану машини при експлуатації / О. В. Блезнюк, 

О. Д. Деркач, М. С. Мар’єнко, В. П. Тимошенко / Пробл. техн.. експлуатації 

машин. Вісн. ХНТУСГ. Харків, 2011. Вип. 109. С. 27–33. 

3. Гущин Д. А., Тырнов Ю. А. Основные требования к организации и 

функционированию и технической оснащенности сервисных центров по 

обслуживанию свеклоуборочных комбайнов // Повышение эффективности 

использования свеклоуборочных комбайнов зарубежного производства : сб. 

науч. тр. ГНУ ВИИТиН.  Тамбов, 2009. Вып. № 16. С. 46–56. 

4. Технічна експлуатація машин АПК: теоретичні аспекти: Навчальний 

посібник / О. В. Козаченко, С. П. Сорокін, О. В. Блезнюк, О. М. Шкрегаль, 

В. М. Романченко. Харків : Торнадо, 2009. 140 с. 



349 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ГІДРОПРИВОДІВ МАШИН НА ГАЛЬМІВНОМУ СТЕНДІ 

Какацій О. О. 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Блезнюк О. В. 

Луганський національний аграрний університет 

 

До- і післяремонтний ресурс машини визначається довговічністю її 

агрегатів, яка в свою чергу, залежить від довговічності деталей. Відповідно 

загальноприйнятим положенням теорії надійності відмови працюючих машин, 

пов’язані з відмовою деталей, поділяються на раптові і поступові [1]. Раптові 

відмови, руйнування і пластичні деформації, пов’язані в основному з дією 

навантажень, понад розрахункових, наявністю в деталях скритих дефектів. Їх 

прогнозування практично неможливе. Поступові відмови пов’язані з відмовою 

деталі при досягненні свого втомного ресурсу або граничного руйнування 

поверхневих шарів спряжених деталей, знос робочих поверхонь деталей 

досягає свого граничного значення. Відсутність детально розробленої теорії 

спрацювання для прогнозування довговічності деталей по зносу змушує 

прибігати до стендових випробовувань.  

Як показує досвід робіт провідних організацій з розробки і 

випробовування машин, методика прогнозування довговічності деталей за 

результатами стендових випробовувань повинна включати: визначення 

аналітичної закономірності швидкості спрацювання деталей від величини 

діючих на спряження конструктивно-технологічних і експлуатаційних 

факторів; отримання закону і параметрів розподілення експлуатаційного 

ресурсу деталей [2].  

Виходячи з експлуатаційної надійності машин, параметр потоку відмов 

для N об`єктів, які знаходяться на випробуванні в загальному випадку можна 

визначити за співвідношенням [3]: 

tN

r
t

i

i

,       (1) 

де i
r  – кількість відмов на інтервалі t ; i  – кількість інтервалів ( i  = 

1,2...,n) [3]. 

Статична обробка результатів випробування для різних технічних 

об`єктів дозволяє замість залежності (1) отримати апроксимуючу функцію: 
t

et
10 ,       (2) 

де 0  – значення параметра потоку відмов при усталеному режимі зносу в 

кінці приробітку, інтенсивність відмов; 1  і  – числові коефіцієнти, які 

знаходяться за допомогою метода найменших квадратів. 

Виконання першого розділу методики передбачає, по-перше, дослідження 

конструктивно-технологічних факторів, які впливають на довговічність 

деталей, визначення законів розподілення і параметрів таких величин як 

початкові зазори, твердість спряжених поверхонь, макро- і мікрогеометрія 

поверхні та ін.; по-друге, вивчення характеру і величини діючих на спряження 
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експлуатаційних факторів, навантаження, швидкість переміщення, 

температури, характеристики навколишнього середовища та ін.; по-третє, 

визначення головних факторів, що впливають на інтенсивність спрацювання 

спряження, що випробовується [4].  

Для визначення ресурсних показників складових елементів машин на 

прикладі гідроприводів, конструкція стенду повинна передбачати можливість 

піддавати спряження, що досліджується комплексній дії основних 

експлуатаційних факторів з підтриманням їх на постійному, заданому рівні. 

Маючи такий стенд з використанням методики багатофакторного 

експерименту, можна при мінімальному числі випробувань знайти коефіцієнти 

регресії полінома, що відображають закономірність швидкості спрацювання 

деталей від діючих конструктивно-технологічних і експлуатаційних факторів. 

Враховуючи, що величина кожного фактора в отриманому поліномі є 

випадковою величиною, сама швидкість спрацювання, як сума випадкових 

величин, буде також величиною випадковою. При цьому закон розподілення 

швидкості спрацювання та його параметри будуть визначатися законами 

розподілення і параметрами діючих факторів. 

Якість випробувань багато в чому залежить від правильного вибору 

гальмівної установки, і цьому питанню необхідно приділити серйозну увагу [5]. 

Гальмівна установка повинна дозволяти не тільки одержати визначені 

навантаження від нуля до максимальної припустимої для даного привода 

величини, але і навантаження, величина якого автоматично змінюється по 

заданій програмі. Останнє необхідно при випробуваннях гідропередачі в 

режимі роботи машини, на яку передбачається установка гідропередачі. 

Гальмівна установка повинна забезпечити стійкий гальмівний момент як при 

малих, так і великих числах обертів і навантаженнях, дозволяти проводити 

тривалі випробування гідропередачі. Конструкція гальмівного пристрою 

повинна дозволити просто і точно вимірити момент навантаження. Основними 

вимогами до гальмівного пристрою випробувального стенда є: універсальність, 

можливість проведення всебічних випробувань гідропередачі, простота 

переналагодження й одержання різних навантажувальних характеристик. 
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При виконанні функцій призначення робочі органи ґрунтообробних 

знарядь взаємодіють з абразивним середовищем, що зумовлює їх зношування. 

При цьому, найбільшому тиску і, як наслідок, зношуванню підлягає лезо 

робочого органу, що проявляється у збільшенні товщини леза до граничного 

значення. Відповідно збільшення тягового опору та недотримання агротехнічних 

вимог на виконання відповідної технологічної операції обробітку ґрунту [1]. 

Основними перспективними напрямками підвищення довговічності 

ґрунтообробних знарядь, як при їх виготовленні, так й при відновленні, є пошук 

нових матеріалів для їх виготовлення, застосування різних видів термічної і 

хіміко-термічної обробки, нанесення зносостійкого покриття, визначення 

оптимальної геометрії ріжучих крайок леза для забезпечення їх міцності та 

самозагострювання при зношуванні [2].  

Нанесення на робочу поверхню робочого органу зносостійкого покриття 

можливе кількома методами наплавлення: у середовищі захисних газів, 

контактним наплавленням, наплавленням під шаром флюсу, металізацією, 

електроіскровою обробкою, нанесенням полімерних матеріалів, закалюванням 

та індукційним наплавленням [3, 4]. 

Вібродугове наплавлення. Різновид дугового наплавлення металевим 

електродом. Процес наплавлення здійснюється при вібрації електрода з 

подачею охолоджувальної рідини на поверхню, що наплавляється. Вібрація 

електрода під час наплавлення забезпечує стабільність процесу за рахунок 

частих порушень дугових розрядів і сприяє подачі електродного дроту 

невеликими порціями, що забезпечує краще формування наплавлених валиків. 

Недоліком вібродугового наплавлення є на 40% зменшення втомної міцності 

наплавлених деталей. 

Автоматичне наплавлення під шаром флюсу. Цей метод наплавлення 

отримав найбільше поширення в ремонтному виробництві. Суть методу в тому, 

що в зону горіння дуги подають сипучий флюс, що складається з окремих 

дрібних зерен. Під впливом високої температури частина флюсу плавиться, 

створюючи навколо дуги еластичну оболонку, яка надійно захищає 

розплавлений метал від дії кисню і азоту. Якість наплавленого металу і його 

зносостійкість залежать від марки електродного дроту, флюсу і режимів наплавлення. 

Наплавлення в середовищі захисних газів. При використанні цього 

методу досягається найбільший захист металу. Наплавлення проводиться в 

середовищі інертних газів. Найбільше поширення отримало наплавлення у 

середовищі вуглекислого газу, у середовищі водяної пари та у комбінованих 

захисних газових середовищах. У порівнянні з наплавленням під шаром флюсу 

наплавлення в середовищі вуглекислого газу відрізняється більш високою 

продуктивністю, що пояснюється відсутністю втрат тепла при плавленні 
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флюсу. Недоліки цього процесу: велике розбризкування металу і порівняно 

низькі механічні властивості наплавленого шару. 

Автоматичне наплавлення в середовищі захисних газів. Різновид 

автоматичного наплавлення. Захисне середовище порівняно дешеве і 

недефіцитне, підвищена втомленість металу до тріщин, відсутність шкідливих 

газів. Все це робить цей метод ефективним для ремонту деталей. 

Металізація напилюванням. Металізація напилювання – це процес, у 

якому напиляємий матеріал нагрівається джерелом тепла, розпорошується 

стиснутим повітрям або іншими газами і подається на поверхню деталі. 

Покриття, які утворенні металізацією напилюванням, як правило мають високу 

твердість і зносостійкість. Проте втомна міцність деталей покритих 

металізаційним прошарком значно нижче того ж показника деталей з 

металопокриттям.  

Електроіскрова обробка. Цей метод заснований на електричній ерозії, 

руйнації, металу. Зносостійкість деталей підвищується в декілька раз на відміну 

від не зміцнених деталей. Проте втомна витривалість деталей після 

електроіскрової обробки зменшується на 10…20% внаслідок виникнення 

напруг розтягнення. 

Індукційне наплавлення. Цей метод заснований на наплавленні шару 

металевого порошку або іншого твердого матеріалу на поверхню деталі за 

допомогою енергії високочастотної індукційної установки. Наплавлена деталь 

має високу зносостійкість та твердість. Недоліки: висока вартість та 

енергоспоживання обладнання, високочастотне випромінювання. 

Контактне наплавлення. Суть методу в тому, що в якості джерела тепла 

використовується контактна шовна машина. На поверхню деталі насипається 

шихта, деталь підводиться між роликами-електродами контактної машини, 

метал нагрівається і наплавляється на деталь. Недоліком є висока вартість 

контактної шовної машини. 
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Відповідно до [1] вузол підшипника ковзання, це трибосистема, що 

включає підшипник ковзання і опорну частину, вал. 

Підшипники ковзання застосовуються: при ударних і вібраційних 

навантаженнях; при особливо високих частотах обертання; для точних опор з 

постійною жорсткістю; для опор з малими радіальними розмірами; для 

роз'ємних опор; для особливо крупних і мініатюрних опор; при роботі в 

екстремальних умовах, високі температури, абразивному і агресивному 

середовищі. 

Підшипником ковзання є корпус, що має циліндровий отвір, в який 

вставляється вкладиш або втулка з антифрикційного матеріалу, в більшій мірі 

використовуються кольорові метали з канавками для змащення (рис. 1). Між 

валом і отвором втулки підшипника є зазор, який дозволяє вільно обертатися 

валу. Для успішної роботи підшипника зазор заздалегідь розраховується [2]. 

 
Рисунок 1 – Приклад змащувальних канавок в підшипниках ковзання 

Залежно від конструкції трибосистеми, окружної швидкості, умов 

експлуатації тертя ковзання може бути: рідинним, коли поверхні валу і 

підшипника розділені шаром рідкого змащувального матеріалу, 

безпосереднього контакту між цими поверхнями або немає, або він 

відбувається на окремих ділянках; граничним – поверхні валу і підшипника 

стикаються повністю або на ділянках значної довжини, причому змащувальний 

матеріал присутній у вигляді тонкої плівки; сухим – безпосередній контакт 

поверхонь валу і підшипника по всій довжині або на ділянках значної довжини, 

рідинний або газоподібний змащувальний матеріал відсутній; газовим – 

поверхні валу і підшипника розділені шаром газу, тертя мінімальне [3]. 

Підшипники ковзання розрізняються за напрямком сприйняття 

навантаження: радіальні – сприймають навантаження в радіальному напрямку; 

упорні, осьові – сприймають навантаження в осьовому напрямку. При сумісній 

дії радіальних і осьових навантажень застосовують суміщені опори, в яких 

осьове навантаження сприймають торці вкладишів або спеціальні гребені.  

Підшипники ковзання мають наступні переваги: підшипники ковзання 

мають менше масу і прості у виготовленні, ніж підшипники кочення, безшумні, 
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володіють постійною жорсткістю і здатністю працювати практично без зносу в 

режимі рідинного і газового мащення, добре демпфірують коливання, 

допускають високу швидкість обертання; дозволяють працювати у воді, при 

вібраційних і ударних навантаженнях; економічні при великих діаметрах валів; 

можливість установки на валах, де підшипник повинен бути роз'ємним; 

допускають регулювання різного зазору і, отже, точну установку геометричної 

осі валу. 

До недоліків підшипників ковзання можна віднести складність системи 

мащення для забезпечення рідинного тертя, необхідність застосування 

кольорових металів, підвищені пускові моменти і збільшені розміри в осьовому 

напрямку, високі втрати на тертя і, отже, знижений коефіцієнт корисної дії 

(0,95...0,98); нерівномірний знос підшипника і валу [4]. 

При роботі з рідкими і пластичними змащувальними матеріалами 

температура підшипника не може перевищувати 150°С. Проте деякі матеріали, 

що самозмащуються, допускають роботу при температурах до 700°С. 

Відповідно до конструктивних особливостей виготовлення 

гичкозбиральної машини БМ-6Б підшипники ковзання знайшли широке 

застосування, відповідно до умов роботи і конструктивної необхідності, а саме: 

гичкозрізальний апарат, механізм копіювання, а також механізм кріплення 

ділильного диска, натяжний пристрій, вал приводу БМ-6Б [5]. 

Вивчаючи і досліджуючи процеси спрацювання, що пов’язані з тертям, 

зносом і мащенням трибосистеми дозволить визначити шляхи підвищення 

ефективності застосування підшипників ковзання у вітчизняному 

машинобудуванні. 
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В даний час сучасні машини оснащені гідравлічними приводами, що 

складаються з насосів та системою регулювання: золотникових, плунжерних 

розподільників, підсилювачів потужності, елементів управління та ін. 

Працездатність зазначених агрегатів визначає надійність і довговічність роботи 

приводу і машин в цілому. 

Досвід експлуатації та дослідження [1-3] свідчать про те, що найбільше 

число відмов гідравлічного приводу (близько 50%) пов'язано з порушенням 

працездатності прецизійних пар. Деталі прецизійних пар обробляються з 

точністю не вище 6 квалітету, а робочі поверхні мають шорсткість не нижче 8 

класу; конусність і овальність робочих діаметрів 0,002...0,005 мм. Золотники, 

плунжери повинні мати високу зносостійкість і забезпечувати плавне 

переміщення в циліндрі, корпусі. Твердість їх робочих поверхонь складає HRC 

56...63. Найбільш поширені матеріали для їх виготовлення: сталь 20Х з 

подальшою цементацією і загартуванням, а також сталі 40Х, ХВГ, ШХ15, 

допускається виготовлення зі сталі 45 з загартуванням ТВЧ до твердості 55…60 HRC. 

Регулюючі прецизійні пари мають зворотно-поступальний рух. 

Прецизійні пари цього типу сприймають осьове навантаження від пружин і 

тиску робочої рідини. Через технологічні допуски на виготовлення неминучий 

ексцентриситет осьових сил і, як наслідок цього, перекіс золотника щодо гільзи 

і виникнення контактного тиску і моменту. 

Найбільше контактний тиск, що виникає в результаті перекосу, можна 

визначити за залежністю: 
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1 ,,μ,μ,/μ1/μ1η EEEE  − коефіцієнт Пуассона та модуль пружності 

матеріалу гільзи і золотника відповідно. 

Встановлено, що практично всі відмови регулюючих пристроїв пов'язані з 

підвищенням тертя і зносом деталей внаслідок підвищення контактного тиску. 

При перевищенні допустимого рівня контактного тиску може відбутися 

схоплювання матеріалу сполучених поверхонь. 

Характер переміщення золотника щодо гільзи обумовлений як його 

функціонуванням, так і впливом пульсацій тиску, створюваних джерелами 

живлення. Якщо частота пульсацій тиску збігається з власною частотою 

золотника з пружиною, то можуть виникнути резонансні коливання, що 

викликають відмову. 
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Основний вплив на працездатність розподільників має тертя спокою, 

тобто зусилля початку руху золотника з місця. Можливими причинами 

підвищення тертя золотникових пар періодичної дії є: гідравлічне защемлення 

золотника в гільзі через нерівномірне поле гідравлічних сил по поверхні; 

облітерації зазорів золотникової пари, що представляє собою заростання зазорів 

поляризованими молекулами робочої рідини; механічне заклинювання 

золотника в гільзі через попадання в зазори твердих частинок, які є домішками 

рідини або продуктами зносу спряжених частин.  

Сила тертя може значно збільшитись при потраплянні в зазори між 

спряженими поверхнями плунжера і втулки твердих частинок, що знаходяться 

в олії, забруднювача і смолистих утворень олії. При потраплянні твердих 

частинок в зазор вони розклинюють плунжер золотника в радіальному 

напрямку, а також у разі заклинювання цих часток у зазорі руйнують робочу 

поверхню. Найбільш несприятливим з точки зору збільшення зусилля початку 

руху золотників з мікронними зазорами – 5…10 мкм є абразивні частинки 

забруднень з твердістю, що перевищує твердість матеріалу золотника розміром 

від 5 до 15 мкм. Крім підвищення тертя, тверді частинки визивають інтенсивне 

зношування спряжених пар. Даний вид зношування визивається як 

мікрорізанням затисненими в зазорі між поверхнями спряженої пари твердими 

частинками, так і мікрорізанням частинками в олії, що рухаються між 

спряженими поверхнями, що призводить в подальшому до схоплювання на 

мікроконтактах.  

Знизити силу тертя можна шляхом вибору відповідного матеріалу, з якого 

виготовляють золотникові пари, а також конструктивними заходами [4, 5]. При 

підвищенні твердості деталей плунжерної пари зменшується ймовірність 

заклинювання при потраплянні у зазор твердих частинок, які зазвичай 

руйнуються твердими робочими поверхнями. Для підвищення зносостійкості 

плунжерних пар використовують хромування робочої поверхні, тим самим 

підвищуючи строк їх служби в 1,5…2 рази. 
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У процесі руху на сошник зернової сівалки діє ряд силових факторів, 

викликаних різними зовнішніми причинами. Так, зусилля притискання сошника 

до грунту викликано дією нажимної пружини і сили тяжіння сошника, при 

цьому реакція грунту являє собою швидкісний напір грунту на сошник, а також 

наявність сили інерції обумовленої переміщенням сошника при копіюванні ним 

рельєфу поля. Варіації значень цих сил призводять до порушення рівновісного 

стану сошника і до зміни його положення по глибині. 

Підвищення стійкості ходу сошникової системи по глибині може бути 

досягнуто шляхом оптимізації кінематичних параметрів механізму начіпки 

сошника, при яких вплив варіації зовнішніх факторів, що впливають на 

положення сошника, буде зведено до мінімуму.Одним з таких факторів є місце 

розташування миттєвого центру обертання радіального і додаткового повідків 

механізму начіпки посівної машини.  

Як показав аналіз невизначеність місця розташування миттєвого центру 

обертання повідків спричинює порушенню стійкості руху заднього робочого 

органу на заданій глибині. Так при зміні глибини посіву тільки переміщенням 

точки кріплення додаткового повідка у отворах сектора рами відбувається 

зміщення миттєвого центру обертання додаткового і радіального повідків 

відносно попереднього положення, що порушує стійкість ходу робочих органів 

на глибині посіву. Крім того, із зміною реакції грунту на механізм такої 

начіпки, що має місце при зміні грунтових умов роботи посівної машини, 

змінюється і реакція грунту на робочі органи, при цьому сила, що діє на 

радіальний повідок зі сторони пружини, залишається незмінною, внаслідок 

чого знижується стійкість ходу робочих органів на глибині посіву. 

Якщо в механізмі навіски робочих органів посівних машин, до складу 

якого входить радіальний поводок із пружиною, шарнірно закріплений до рами 

машини та переднього робочого органу, що з’єднаний через шарнір із заднім 

робочим органом, додатковий поводок із запобіжним пристроєм у вигляді 

пружинного елемента установленим з можливістю зміни положення шарнірів 

повідка в напрямку кріплення його до рами, розташований не паралельно 

радіальному повідку і шарнірно з’єднаний з рамою, переднім робочим органом 

та проміжною ланкою із заднім висівним робочим органом, згідно винаходу, по 

крайній мірі один із шарнірів радіального повідка обладнаний механізмом 

зміни його положення відносно додаткового з розташуванням миттєвого центра 

їх повороту з нижньої сторони висівного робочого органу на глибині посіву, а 

пружина радіального повідка обладнана механізмом зміни її деформації 

 

 



358 

СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАРОБЛЮЮЧИХ 

СИСТЕМ НАСІННЯ СІВАЛОК 

Пугач В. А., Буток В. М. 

Науковий керівник: Кіральгазі І. І. 

Луганський національний аграрний університет 

 

Посівні машини здійснюють посів сошниками різних конструкцій. 

Сошники призначені для створювання дна борозенки, укладання в борозенку 

насіння культури і закладення їх зверху пухким грунтом. 

Сошниківможна поділити за принципом взаємодії з грунтом на активні і 

пасивні. До першої групи належать сошники обертання - одно- і дводискові, до 

другої - наральникові сошники. Дискові сошники при роботі здійснюють 

обертальний рух, а наральникові рухаються поступально. 

Однодискові сошники мають різне виконання: сферичне, плоске. Для 

посіву культур на малій глибині деякі сошники забезпечуються 

обмежувальними ребордами.Плоскі диски дводискових сошників 

встановлюються під кутом один до одного, рівним 12 ° і 23 °. 

Дискові сошники отримали найбільш поширення в сільськогосподарській  

практиці, однак їм притаманні суттєві недоліки. Основними є нерівномірність 

загортання насіння в грунт по глибині і незабезпеченість ущільнення дна 

борозенки. 

Наральникові сошники поділяються на три основні групи за кутом 

входження в грунт: з гострим (анкерні, лапова), прямим (трубчасті, кілевидні, 

каткові) і тупим (полозовидні, кілевидні). 

Для підвищення ефективності дискових сошників розроблені різні 

пристосування, спрямовані на підвищення рівномірності загортання насіння і 

ущільнення дна борозенки: обмежувальні реборди, розпушувачі або 

ущільнювачі грунту. Однодискові сошники оснащуються циліндричними або 

конічними дисками, що ущільнюють поверхню дна борозенки або формують 

ущільненедно борозенки для насіння. Запропоновано конструкції ущільнюючих 

пристроїв, виконаних у вигляді опорних пластин-лиж, придавлюють тонкий 

шар грунту над насінням та ін. 

З усього різноманіття сошників, використовуваних в конструкціях 

зернових сівалок найбільш поширені дискові. Однак їх конструктивні 

особливості не дозволяють отримати оптимальної щільності сім’яного ложе, в 

зв'язку з чим для підвищення ефективності потрібно їх модернізація. Один із 

шляхів - оснащення дискових сошників технічними засобами, що забезпечують 

щільний контакт насіння з дном створеною дисками борозенки. 

При виборі того чи іншого типу сошників необхідно враховувати 

природно-кліматичні умови і типи ґрунтів, на яких він буде працювати, адже 

від цих факторів безпосередньо залежить їх ефективність використання, і, отже, 

урожайність вирощуваних культур. 
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Круп’яні культури є одними з основних харчових продуктів, які мають 

високу поживну цінність та традиційно вживаються при приготуванні страв на 

Україні. 

Слід зазначити, що переробка круп’яних культур, як горох та гречка не є 

одноступенева  а складається з двох основних етапів, при лущінні  гречки 

необхідно очистити зерно від луски, при лущінні гороху розділити боби на 

декілька частин вздовж природних поверхонь поділу  з подальшим сепаруванням. 

До складу технологічного процесу  лущіння гречки входить подрібнення 

первинної сировини. Подрібнювання це процес силового поділу матеріалу на 

частки з метою або зменшення розмірів об’єкта впливу аж до утворення 

гомогенної маси, або руйнування структури матеріалу, або одержання частин 

продукції певної форми конфігурації. [1]. 

В процесі подрібнення під дією прикладених до продукції сил у матеріалі 

створюються пружні і пластичні деформації, що зумовлюють ріст 

концентраторів напруги. Руйнування структури матеріалу, тобто втрата 

суцільності відбувається по лінії найбільших напруги і настає тоді, коли дані 

напруги перевищують тимчасовий опір або межу міцності матеріалу. У 

результаті виникають мікро тріщини, деяка гранична концентрація, яких в 

одиниці об’єму продукції викликає утворення мікро тріщини, по якій і 

відбувається поділ матеріалу на частки. [1, 2] 

Традиційне дробильно-подрібнювальне устаткування для одержання 

дрібнозернистої і високодисперсної продукції є недостатньо ефективним 

внаслідок значного зношування робочих органів (у молоткових, роторних 

дробарках), низької питомої продуктивності (у кульових і струменевих 

млинах), можливості налипання подрібнюваного матеріалу на робочі органи, 

порівняно високих енерговитрат на привід та інших факторів. У силу своїх 

конструктивних особливостей та принципів роботи кожен із цих типів 

обладнання має свою область доцільного використання. Поряд із ними, 

останнім часом все більшого розповсюдження набувають вібраційні дробарки 

та млини із інерційними (дебалансними) віброзбуджувачами 

Процес вібраційного дроблення здійснюється за рахунок удару і стирання 

оброблюваного матеріалу при взаємодії його часток між собою та з поверхнею 

робочого тіла. При цьому остання взаємодія здійснюється або в процесі 

одностороннього, або двостороннього контакту (коли частка матеріалу 

затискається між двох тіл, що мелють). В якості робочих тіл в зазначених 

процесах використовується вільно гранульована маса сталевих загартованих 

або керамічних кульок, роликів або стержнів, а також поверхні у вигляді щік, 

конусів, циліндрів, перфорованих тарілок та інших коливних тіл. Тому серед 
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вібраційних дробарок можна виділити млини або камерні установки, щокові, 

конусні і тарілчасті машини. 

Незаперечними перевагами таких дробарок та млинів порівняно із 

традиційними є вищий ступінь подрібнення, значно вища частота качань 

подрібнювальних тіл та більші зусилля подрібнення, а також перехід від 

принципу подрібнення при заданій деформації матеріалу до принципу 

подрібнення із заданим зусиллям, подрібнення матеріалу вздовж природних 

поверхонь поділу та менші втрати на переподрібнені фракції. Отже 

застосування вібраційного подрібнення матеріалу призводить до зменшення 

енергоємності процесу, вищої інтенсивності та якості подрібнення при менших 

втратах на переподрібнення. 

За допомогою машин для вібраційного розділення (сепарування) сипучих 

сумішей розв’язують такі технологічні задачі; 

- очищення сировини від домішок; 

- фракціонування і сортування. 

Ознаками розділення частин за допомогою вібрації можуть бути: розміри, 

форма, густина матеріалу, коефіцієнти зовнішнього тертя, пружність, 

феромагнітні властивості. 

У більшості машин вібраційну дію на сипучий матеріал використовують: 

- для транспортування вихідної суміші в робочий простір, рівномірного 

розподілу суміші між робочими органами, а також транспортування проміжних 

і кінцевих продуктів; 

- для зосередження частин неоднорідної суміші в певних місцях робочого 

простору; 

- для роздільного виведення фракцій із робочого простору. [3] 

Слід зазначити, що в процесі  лущіння гречки після технологічних 

операцій лущення та сепарування, окрім кінцевого продукту, міститься велика 

кількість січки та переподрібнене зерно. Крім  цього лущільно-сепарувальні 

комплекси, в багатьох випадках, є багатопривідними машинами, що зменшує 

ефективну експлуатаційну технологічність комплексу та збільшує його 

вартість. Тоб-то питання вдосканалення системи подрібнення-сепарування є 

актуальним. 
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Утримання великої рогатої худоби на фермах супроводжуються 

виконанням, на ряду з іншими, таких операцій як підготовка кормів, 

навантаження, транспортування, дозування і роздача кормів. Їх частка може 

складати до 25% витрат праці в загальному обсязі. 

Технологічний процес приготування грубих кормів включає наступні 

технологічні операції: вантаження, накопичення, доставка, подрібнення  з 

подальшою роздачою корму тваринам. Для виконання цих операцій створений і 

випускається промисловістю цілий ряд пристроїв, причому для кожної операції 

існують спеціальні машини. 

Необхідно відмітити, що існують певні відмінності в процесі 

приготування грубих кормів що зберігаються в розсипному виді від кормів в 

рулонах і пакунках. Так, наприклад, використання в подрібнювачах стеблових 

кормів в розсипному виді різальні елементи виконані у вигляді прямих ножів, 

стріловидних і Г-подібних мають низькі технологічні можливості при взаємодії 

на обмежених швидкостях з пресованим стебловим матеріалом.  

Відомі більше 50 різних конструкцій, установок для роздачі кормів на 

молочних і відгодівельних фермах, у тому числі шнекові, ланцюжково - 

планчаті, вібраційні, штангові, платформові  

Існує дві основні технології годування великої рогатої худоби: роздільне 

згодовування кожного з компонентів раціону і годування кормовими сумішами. 

При цьому остання технологія є прийнятнішою для тварин з фізіологічної точки зору. 

Широке впровадження в практику годування кормовими сумішами 

зажадало створення спеціальних технічних засобів. У одному випадку це 

машини, які компонуються в технологічні лінії (варіант стаціонарних 

кормоцехів) для переробки окремих компонентів раціону з подальшим їх 

змішуванням і завантаженням в кормороздавачі. А в другому випадку - 

багатофункціональні пристрої, що є мобільними місткостями, обладнаними 

пристосуваннями для зважування, завантаження, подрібнення (доподрібнення), 

змішування окремих компонентів і дозованої видачі кормової суміші (варіант 

роздавальників - змішувачів). 

При порівнянні цих двох варіантів другий є прогресивнішим, оскільки 

багатофункціональність подібних агрегатів дозволяє у декілька разів скоротити 

номенклатуру машин, понизити енерговитрати і витрати праці, підвищити 

надійність і якість приготування кормових сумішей. Окрім цього реальну 

можливість поєднання операцій, що виконуються по вантаженню, змішуванню, 

подрібненню, роздачі кормів і навіть по внесенню підстилки підтверджує 

структурно - функціональний аналіз виробничих процесів на фермах великої 

рогатої худоби [1]. Природно, кожен тип машин має свої переваги і недоліки. 

Проте про цінність засобів механізації, як надійних і таких, що відповідають 
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вимогам виробників тваринницької продукції, може говорити попит на цю 

техніку на ринку. Офіційна статистика продажів кормороздавачів - змішувачів 

в Європі свідчить про наступне. Лопатеві кормороздавачі в Європі не 

продаються. Горизонтальні складали в 1998 році відносну частку на 

європейському ринку 55%, а в 2005 році - тільки 8%. Вертикальні змішуючі 

кормороздавачі, у свою чергу, мали в 1998 році відносну частку на 

європейському ринку 38%, а в 2005 році - більше 80% [2]. 

В результаті огляду і аналізу основних технологій підготовки грубих 

кормів до згодовування, конструкції робочих органів подрібнювачів, 

роздавальників і навантажувачів можна сказати, що використовувана 

господарствами технологія підготовки до згодовування грубих пресованих 

кормів вимагає удосконалення у напрямі забезпечення об'єднання функцій 

численних пристроїв, які виконують технологічні операції вантаження, 

доставки, подрібнення і роздачі корму. Це дозволяє говорити про актуальність 

створення подрібнювача-роздавальника, здатного здійснювати увесь комплекс 

робіт, що виконується до цього декількома окремими машинами. 

Таким чином, на підставі приведеного огляду можна сказати, що 

використовувані в нашій країні технології підготовки до згодовування і роздачі 

грубих пресованих кормів передбачають використання від 4 до 7 різних 

технічних пристроїв, які вимагають значних капіталовкладень, що для 

більшості ферм неефективно і призводить до використання ручної праці. У 

зарубіжній практиці ііснує практика використання універсальних технічних 

пристроїв, які здатні однією машиною виконувати декілька технологічних 

операцій. Такий напрям є перспективним і дозволяє понизити витрати праці і 

капіталовкладень. 
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