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 Секція 1. 
 АГРОІНЖЕНЕРІЯ  
 AGRO ENGINEERING 

THE IMPACT OF THE PRODUCTION PROCESS 
ON THE QUALITY OF SPARKLING AND 

CARBONATED WINES 
BSc Eng. Barbara Dziedzic, 4-th year studnet, Speciality 

«Pro-quality Production Management»,   
Supervisor: prof. Stanisław Popek 

Faculty of Commodity Science and Product Management, Cracow University of Economics 
 

The origins of wine predate written records, and modern archaeology is still uncertain about the 
details of the first cultivation of wild grapevines. It has been hypothesized that early humans climbed 
trees to pick berries, liked their sugary flavor, and then began collecting them. After a few days with 
fermentation setting in, juice at the bottom of any container would begin producing low-alcohol 
wine. The earliest archaeological evidence of wine produced from grapes, has been found at sites in 
China (c. 7000 BC), Georgia (c. 6000 BC), Iran (c. 5000 BC), Greece (c. 4500 BC), and Sicily 
(c. 4000 BC). The oldest evidence of wine production has been found in Armenia (c. 4100 BC).| 

Regulations govern the classification and sale of wine in many regions of the world. European 
wines tend to be classified by region, while non-European wines are most often classified by grape. 
Market recognition of particular regions has recently been leading to their increased prominence on 
non-European wine labels. The oldest and most common division of wines is based on the color of 
wine and thus coincides with significant production differences and character traits.  

Nowadays the market is full of wines of different quality, in different price range. The sparkling 
and carbonated wines are the distinguishing wines in the market. In general, sparkling wine is a wine 
with significant levels of carbon dioxide in it, making it frizzy. While the phrase commonly refers to 
champagne, EU countries legally reserve that term for products exclusively produced in the 
Champagne region of France. Sparkling wines are produced around the world, and are often referred 
to by their local name or region. Fermentation of sugar into alcohol during winemaking always 
means that carbon dioxide is released. Carbon dioxide has the property of being very soluble in water 
(the main constituent of wine), a property that is utilized in sparkling wines. A short version of the 
production process is: production always starts from a base wine (where the carbon dioxide from the 
first fermentation has been gasified). The sparkling quality of these wines comes from its carbon 
dioxide content and may be the result of natural fermentation, either in a bottle, as with the 
traditional method, in a large tank designed to withstand the pressures involved (Charmat process), or 
as a result of simple carbon dioxide injection in some cheaper sparkling wines. There are many 
production methods for sparkling wines. All methods of producing this type of wine have one thing 
in common: the production of the right amount of carbon dioxide in the wine to make it sparkling. 

The aim of the study was a comparative analysis of selected physicochemical and sensory 
parameters of samples of sparkling and carbonated wines in terms of their impact on the production 
process. 

The substantive hypothesis was formulated and verified: 
• The use of a diversified production process affects the physicochemical and sensory values of 

the tested products. 
Based on the organoleptic and physicochemical tests which were carried out on tested wine 

samples, it was found: 
• good (carbonated wine) and very good (sparkling wines) sensory quality of the wines tested; 
• compliance of physicochemical indicators in all samples with the requirements of PN-A-79122: 

1996 / Az1: 2001; 
• statistically significant differences between mean values of total acidity expressed as tartaric 

acid. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ МТП 
 

Баць М.В., студент 4 курсу спеціальності «Агроінженерія»,  
Керівник: к.пед.н., Луговська Е.М. 

 

Коледж Подільський державного аграрно-технічного  
університету 

 
Оснащення станцій технічного обслуговування (ТО) та автомийок системами 

оборотного водопостачання та очищення стічних вод є сьогодні актуальним питанням як з 
економічної (заощадження води на 85-95%), так і екологічної (зниження ризиків 
потрапляння небезпечних сполук в навколишнє середовище) позиції. 

На ринку представлено великий перелік виробників і моделей очисних установок, 
які відрізняються конструкцією, набором функцій, продуктивністю та якістю очищеної 
води. У всіх системах оборотного водопостачання в якості основних методів очищення 
застосовуються відстоювання і фільтрування. В Україні поширення набули установки 
фільтраційно-флотаційного типу та фільтраційного типу з хімічною флокуляцією.  

При виборі очисної установки ми відштовхуватись від ступеню забруднення води 
та найменш енерго- та трудомістких методів її очистки.  

Після миття і технічного обслуговування сільськогосподарських машин стічна вода 
містить елементи піску, грунту, рослинних решток, поверхнево-активних речовин (ПАР) 
та нафтопродуктів (5-30 мг/л). Якщо тверді елементи можна відділити від води 
відстоюванням та фільтруванням, то нафтопродукти і ПАР найлегше відділити за 
допомогою хімічних реагентів, що не сприяє екологічності та економічності системи. 

Запропонована система очистки стічних вод не потребує використання хімічних 
реагентів, а ґрунтується на гідромеханічних процесах проціджування, гравітаційного і 
відцентрового відстоювання, фільтрування під тиском і у полі відцентрових сил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема системи оборотного водопостачання та очищення  
стічних вод флотаційно-фільтраційно-циркуляційного типу 
 

Принцип дії очисної установки полягає у послідовному очищенні води: від 
нафтовловлювача до трьох флотаційних відстійників, через забірний фільтр, мембранний 
вентилятор, вугільний фільтр, гідроциклон і центрифугу. 

1- Забруднена вода 
2- Флотаційні 
відстійники 
3-  Резервуар для 
збирання води з 
нафтопродуктами; 
4- Забірний фільтр 
5- Компресор  
6- Шлаковловлювач 
7- Мембранний 
вентилятор 
8- Фільтр вугільний 
9- Циркуляційний насос 
10- Гідроциклон 
11- Центрифуга  
12- Резервуар для 
збирання шлаків і осаду 
13- Нафтовловлювач 
14- Блок керування.  
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 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА 

 

Бобрінський Б. В., студент магістратури  
спеціальності «Агроінженерія» 

Керівник: д.пед.н., професор Дуганець В.І. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Основним засобом збирання зернових і зернобобових культур є зернозбиральний 
комбайн. Про ефективність використання зернозбиральних комбайнів можна судити по 
реалізації показників агротехнічної оцінки: продуктивність, пропускна здатність 
молотарки і втрати зерна. В реальних умовах використання виникає необхідність 
зниження швидкості руху зернозбирального комбайна через те, що сумарні втрати зерна 
перевищують допустиме значення (2,0%). Зниження швидкості руху призводить до 
зменшення продуктивності комбайна та перевитрат палива. При цьому не забезпечується 
теоретична пропускна здатність комбайна і порушується основна складова принципу 
гармонійності конструкції - пропорційне поєднання внутрішніх параметрів робочих 
органів, виходячи із заданих показників по продуктивності і якості роботи. 

Моделювання складної технічної системи, що враховує технологічні особливості 
функціонування в різних умовах використання, дозволяє визначити внутрішні джерела 
підвищення продуктивності зернозбирального комбайна. Необхідно розглядати комбайн як 
взаємопов'язану і взаємозалежну систему робочих органів, які здійснюють весь комплекс 
основного, допоміжного і обслуговуючого процесів. До основного сукупного процесу 
відносять: обмолот рослинного матеріалу і сепарацію через поверхні робочих органів 
зернового вороху. 

Розгляд закономірності виділення зерна на очистку і соломотряс із узагальненої 
залежності необхідно виключити операцію обмолоту. На основі аналізу співвідношень і 
залежностей визначено напрями інтенсифікації обмолоту і сепарації на робочих органах, 
які сприяють підвищенню продуктивності зернозбирального комбайна. 

У багатьох роботах відзначено, що основні процеси в комбайні протікають з 
істотною нерівномірністю потоків оброблюваного матеріалу. Нерівномірність подачі 
погіршує перебіг технологічного процесу і впливає на його динамічні характеристики. 
Дослідження нерівномірності протікання технологічного процесу на робочих органах 
жатки і молотарки дозволили визначити напрямки інтенсифікації обмолоту і сепарації. 
Зменшення нерівномірності подачі або зниження її додаткової величини забезпечують: V-
подібні била і оптимальне розташування рифів під кутом 62 і 400; стрічковий транспортер 
замість транспортної дошки; гладкі била стандартного профілю. 

Неоптимальне налагодження регульованих параметрів робочих органів знижує 
пропускну здатність молотарки і продуктивність зернозбирального комбайна. 

Вченими встановлено, що сепарація зерна на решетах очистки комбайна обумовлена 
взаємодією силових полів: гравітаційного, повітряного і інерційного. Також обґрунтовано 
оптимальний кут відкриття елементів жалюзі. На величину втрат зерна в сходах з очистки 
значний вплив мають режими молотильного пристрою, так як є вихідними факторами, що 
визначають величину навантаження на очистку. Для підвищення продуктивності 
комбайна і зниження втрат зерна, змінюють число обертів барабана та вентилятора, зазор 
на вході і виході барабана, величину відкриття верхніх та нижніх решіт, а також  
швидкість його переміщення. 

Основними напрямками підвищення продуктивності комбайна є також: 
інтенсифікація обмолоту і сепарації на робочих органах; зменшення нерівномірності 
подачі; оптимізація технологічних регулювань робочих органів і режимів роботи. Якщо 
підвищення продуктивності комбайна досягнуто за рахунок значного ускладнення 
конструкції, то це призведе до збільшення витрат на виробництво і собівартості продукції. 
Відповідно підвищення продуктивності має бути економічно обґрунтовано. Тому більший 
інтерес представляє пошук простих, але ефективних рішень без зайвих ускладнень 
конструкції. Забезпечити підвищення продуктивності можливо також за рахунок 
використання робочих органів, які конструктивно мають можливість адаптуватися до 
умов використання. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ КОЛІНЧАСТОГО 
ВАЛА ДИЗЕЛЯ 

 
Боклащук Б.М., студент 4 курсу напряму підготовки 6.070.106 

«Автомобільний транспорт». 
Керівник: старший викладач Майсус В.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

 Двоімпульсний регулятор частоти обертання колінчастого вала дизеля може бути 
використаний переважно на дизельних двигунах внутрішнього згоряння (дизелях) для 
підтримання заданої частоти обертання приведених ними машин і агрегатів при роботі їх 
в умовах перемінних навантажень. 

Нами запропоновано двоімпульсний регулятор частоти обертання колінчастого 
вала дизеля (рис. 1), в якому спрощено його 
конструкцію, чутливі елементи частоти обертання і 
прискорення відокремлені один від одного і розміщені 
послідовно. Завдяки цьому регулюючий імпульс за 
частотою обертання, який насичений високочастотними 
коливаннями, спочатку гідравлічним демпфуванням 
регулятора фільтрується, а після диференціюється і 
результативний імпульс, подається на рейку паливного 
насоса високого тиску (ПНВТ).  

Регулятор частоти обертання дизеля містить 
відцентровий регулятор 1, на валу 2 якого  закріплений 
чутливий елемент частоти обертання 3 в складі 
хрестовини 4 із тягарцями 5, взаємодіючими через 
упорний підшипник 6 з муфтою 7 і пружиною 8, ступінь 
затяжки якої змінюється механізмом настройки 9. З 
муфтою 7 з'єднаний важіль 10 з вихідною тягою 11 і 
вузлом корекції регулюючого імпульсу за частотою обертання, який містить призму 12 і 
регулювальний гвинт 13. Вихідна тяга 11 з'єднана із додатково установленим 
підсумовуючим важелем 14 через вісь 15, з якою зв'язана пружина 16. Вільні кінці 
пружини 16 взаємодіють із підсумовуючим важелем 14 таким чином, що біля осі 15 
пружина не дотикається з важелем 14, а тільки лише на самих кінцях. Верхня частина 
важеля 14 з'єднана з рейкою 17 ПНВТ 18, а нижня частина - з тягою 19 диференціатора 20. 
Диференціатор 20 містить порожнистий циліндр 21 прикріплений до корпуса регулятора 
1, з поршнем 22, з'єднаним з тягою 19. Циліндр 21 закритий кришкою 23 і разом з 
поршнем 22 утворюють дві порожнини, сполучені між собою через перепускний отвір 24 
з регулювальним гвинтовим дроселем 25.  

Двоімпульсний регулятор працює наступним чином. В усталеному швидкісному і 
навантажувальному режимі крутячий момент дизеля рівний моменту опору споживача 
його енергії, і колінчастий вал обертається з певною частотою. У випадку різкого 
скидання навантаження момент опору різко зникає і під дією крутного моменту частота 
обертання колінчастого вала і вала 2 чутливого елемента частоти обертання теж різко 
зростатиме. У випадку різкого накидання навантаження момент опору різко зростатиме, 
що викличе різкий провал частоти обертання колінчастого вала дизеля і вала 2 чутливого 
елемента частоти обертання. В обох випадках автоматичного регулювання відхилення від 
заданої частоти обертання і тривалість перехідного процесу зменшаться. 

Використання розробленої конструкції диференціатора дозволить спростити 
конструкцію відокремлених чутливих елементів частоти обертання і прискорення; 
підвищити динамічну точність автоматичного регулювання частоти обертання дизеля, 
зменшуючи при цьому її відхилення і тривалість перехідного процесу в умовах різко 
перемінних режимів його роботи, а також підвищити експлуатаційну потужність. 

Рис. 1. Двоімпульсний регулятор 
частоти обертання колінчастого вала 

дизеля 
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 208 – “Агроінженерія” 

Керівник: професор, заслужений працівник освіти 
України Рудь А.В. 

Подільський держаний аграрно – технічний університет 
 

 Причини,  що  приводять  до  незадовільної  якості  роботи викопувачів сіянців 
та саджанців плодових дерев є: використання  суцільних робочих органів для 
підкопування; висока щільність грунту, що призводить до налипання на підкопувач; 
створення високого опору грунту в порівняні з тяговим зусилям енергетичного засобу;  
зіткнення робочого органу з великими габаритними перепонами, що призводить до 
обриву кріплення або іншої несправності. 
 Відповідно до характеру причин і визначилися основні напрями в дослідженні та 
вивченні якості роботи викопувачів сіянців та саджанців плодових дерев. Розміщення 
робочого органу має бути максимально оптимальним для рівномірного розподілу 
навантаження. Види викопувачів сіянців та саджанців плодових дерев зображені на 
рисунку. 

 

 
 

Рис. Види викопувачів : а – скоба для викопування саджанців СВС-1,45; 
б -  бокова викопочна скоба БВС-1; в – грунтообробна скоба ГС-1,6 ГС-1,45; г – плуг викопочний 

начіпний ПВН-2. 
 

 Оціночними критеріями якості роботи викопувачів сіянців та саджанців 
плодових дерев вважається глибина викопування  у порівняні з мінімальним тяговим 
зусилям енергетичного джерела та швидкість руху агрегату . Дослідження викопувачів 
направлені на вдосконалення процесу викопування і конструкції робочого органу 
носять як теоретичний, у меншій мірі, так і експериментальний, в більшій мірі, 
характер. 
 Теоретичні дослідження роботи підкопувача призводять до вимоги розробки 
нового робочого органу, який буде не суцільним і складатимиться з  двух викопуючих 
скоб  розділених між собою, але в зборі утворюючи прототип суцільного. 
 Експериментальні дослідження  пов’язані з способом розміщення робочого 
органу на основній рамі та видом рами викопувача сіянців та саджанців.  
 Якість викопування сіянців та саджанців при застосуванні викопувачів з 
несуцільним робочим органом поліпшується, але виникають сумніви в надійності та 
довговічності використання таких викопувачів  у виробничих умовах. 

 Проведений аналіз роботи викопувачів сіянців та саджанців плодових дерев 
показав, що процеси викопування сіянців та саджанців з грунту потребують 
подальшого вивчення і дослідження з метою оптимізації конструкції робочого органу.  
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 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА В 
РЕЖИМАХ МАЛИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ХОЛОСТОГО ХОДУ 

Вербовий В. О., студент магістратури  
спеціальності «Агроінженерія» 

Керівник: д.пед.н., професор Дуганець В.І. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

На сьогоднішній день двигуни внутрішнього згоряння залишаються основним 
джерелом енергії для колісних транспортних засобів. Найбільш поширеними є двигуни з 
іскровим запалюванням, які найчастіше використовують у якості силових установок 
автомобілів. Незважаючи на високий технічний рівень сучасних двигунів цього типу, вони 
мають певні недоліки, що зумовлені в першу чергу способом регулювання потужності 
(дроселюванням). Одним із основних недоліків є те, що в режимах малих навантажень і 
холостого ходу погіршуються паливна економічність та екологічні показники. 

Так як ці режими найбільш характерні для експлуатації автомобілів у містах, то 
погіршення екологічних показників двигунів становить значну загрозу для здоров’я 
населення. Тому дуже актуальним є пошук шляхів зниження токсичності автомобільних 
двигунів в режимах малих навантажень і холостого ходу. Разом з тим постійне збільшення 
автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і зменшення світових запасів нафти 
зумовлює необхідність пошуку і впровадження енергозберігаючих технологій та 
використання альтернативних палив. 

 Найперспективнішим напрямом, що легко впровадити в умовах експлуатації є 
інтенсифікація процесу згоряння в двигунах використанням активуючих добавок, а саме 
водню або речовин, які містять його в своєму складі. Однією з таких добавок є 
водневмісний газ, який складається з молекул та атомів водню і кисню. Цей газ 
отримують електролізом водних розчинів лугів або кислот і подають у впускний 
трубопровід двигуна до повітряного заряду.  

Збільшення питомої витрати палива за роботи двигуна в режимах холостого ходу, 
малих навантажень і перехідних процесів в основному визначається погіршенням 
сумішоутворення, збільшенням відносних втрат теплоти в охолоджуючу рідину і оливу, 
температура яких в даних режимах знижується. При роботі двигуна в режимах малих 
навантажень збільшується відносна доля затрат корисної потужності на подолання 
механічних опорів, а за роботи в режимі холостого ходу вся потужність, що розвивається 
двигуном витрачається на подолання тертя, газообмін і на привід допоміжних механізмів. 
Усі зазначені фактори призводять до того, що питома витрата палива за роботи двигуна в 
режимах малих навантажень в 1,5…5 разів вища, ніж за роботи на номінальній 
потужності, що впливає на значення екологічних показників. 

Режими малих навантажень і холостого ходу характеризуються високим 
розрідженням у впускній системі двигуна. Внаслідок цього спостерігається збільшення 
попадання моторної оливи в надпоршневий простір, особливо при спрацюванні 
направляючих втулок впускних клапанів, поршневих кілець і циліндрів, що збільшує 
викиди токсичних речовин. При цьому концентрації оксиду вуглецю і вуглеводнів у 
відпрацьованих газах збільшуються в нетягових режимах і на початковій стадії 
навантажувальних режимів. Крім того, потрапляння моторної оливи в надпоршневий 
простір сприяє утворенню нагару на стінках камер згоряння, клапанах і поршнях, 
закопченню свічок, погіршенню антидетонаційних якостей і зниженню надійності роботи 
двигуна. Режим холостого ходу характеризується зростанням викидів продуктів неповного 
згоряння. Зниження якості сумішоутворення і розподілення робочої суміші по циліндрах, 
зростання кількості залишкових газів в циліндрах двигуна погіршують процес згоряння, 
навіть при збагаченні робочої суміші. Температура в камері згоряння в режимі холостого 
ходу не висока, тому вміст NOx (оксиду азоту) у відпрацьованих газах не значний. Особливо 
зростають концентрації СmНn (вуглеводнів) в період пуску двигуна, так як в декількох 
перших циклах горіння не відбувається. При закритій повітряній заслінці викиди СmНn різко 
збільшуються. При зниженні навантаження бензинового двигуна зменшується кількість 
заряду, що спричиняє два негативні наслідки. Першій - це зниження індикаторного ККД 
циклу, а другий - збільшення втрат на дроселювання заряду. Через ці дві причини 
бензиновий двигун має на 25-30% гіршу паливну економічність за дизель.  

Вище зазначене підтверджує, що добавка водневмісного газу приводить до 
зменшення витрат палива і зниження концентрацій продуктів неповного згоряння у 
відпрацьованих газах двигунів у режимах малих навантажень і холостого ходу. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНИЩЕННЯ ПАТОГЕНОЇ МІКРОФЛОРИ 
ЗЕРНА ПШЕНИЦІ 

 
Височанський А.І., студент V курсу  

спеціальності  141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» 
Керівник: к.т.н., доцент Рамш В.Ю. 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 
 

Після сушіння зерна, його необхідно захистити від впливу різних патогенних 
мікроорганізмів, комах-шкідників, що потрапляють під час збору зернових з полів. 
Найбільш поширеними хворобами зерна є бактерії та гриби. Для того, щоб уникнути 
негативного впливу патогенної мікрофлори на якість продукції, її необхідно знищити. 
Одним з найпоширеніших способів, є обробка насіння отруйними хімікатами. Це 
негативно впливає, перш за вс,е на ґрунт, знищуючи при цьому, окрім патогенної 
мікрофлор і корисні речовини. 

Поширеним методом обеззараження насіння є замочування зерна в аноліті 
(позитивно електроактивованій воді) на 1 — 2 години, після цього промивають, потім 
знову замочують, на цей раз уже в негативно електроактивовану воду на 10-12 годин. 
Даний метод досить енергозатратний, довгий, а також не може гарантувати повного 
знищення всієї патогенної мікрофлори . 

Було досліджено, що при впливі електромагнітного поля потужністю 0,3 кВт/кг 
насіння пшениці та при нагріванні 0,4- С/с патогенна міклофлора гине, якщо ж збільшити 
темп нагріву 1,2-С/с,то відбувалося діелектричне руйнування живих тканин. 
Для захисту зерна від комах-шкідників використовують інші способи. 

Досить широко використовують метод обкурювання шкідників отруйними парами 
або газами фумігантами. Ці речовини нешкідливі для тварин,   але   досить   токсичні.   
Представлений спосіб потребує послуг висококваліфікованих спеціалістів, які проводять 
свою роботу протягом 7-14 днів. 

Часто використовують аерозольну обробку матеріалу, при якій з комахами-
шкідниками зернового матеріалу борються за допомогою рідких інсектицидів 
ціленаправленого впливу. Такий спосіб не потребує значних затрат. На даний час 
інсектициди спрямовують в товщу зерна у вигляді парів по системі газопроводів. 

Представлені вище методи негативно впливають на організм людини, так як і там, і 
там використовують отруйні хімікати. 

Дезінсекція зерна з використанням електромагнітного поля є альтернативним 
методом. Нагрівання в зерновому матеріалі і в тілі комахи, має пряму залежність від 
вологи через діелектричні втрати і може мати різні значення. В цьому полягає, так 
званий, «вибірковий прогрів». На основі експериментальних досліджень, наведених 
вище, при впливі електромагнітного поля з частотою 24,1 ГГц, можна стверджувати про 
ефективність знищення шкідників в шарі зерна. Доведено, що через різне значення 
вмісту вологи, для нагріву зерна до критичних температур 55°-57°С значення необхідної 
експозиції складає близько 900 с, при достатніх 2 с для знищення комах-шкідників. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КАРТОПЛЕКОПАЧА 
 

Вінник О.П.,з студент 4 курсу відділення «Агроінженерія» 
Керівник: викладач спецдисциплін Костюченко С.М. 

 
Коледж Подільського державного аграрно-технічного 

університету 
 

Збирання картоплі є дуже трудомістким процесом. Затрати праці 
на збирання складають 45…60% загальних затрат праці на вирощування картоплі. Існує 
два способи збирання бульби: вимикування за бадилля та підкопування плодів разом з 
грунтовим пластом. Дослідження фізико-механічних властивостей грунту показують, що 
найбільша кількість грудок утворюється в суглинистих грунтах, причинами утворення 
грудок є поганий обробіток грунту, несприятливі природні умови, та ряд інших факторів. 

При розробці нової конструкції поставлена задача покращити якість збирання бульб 
за рахунок сепарації вороху, який проходить через робочі органи картоплезбиральної 
машини. Модернізований сепарувальний пристрій встановлюється в передній частині 
картоплекопача. 

 
Рисунок 1. – Технологічна схема картоплекопача: 

1 – леміш; 2 – сепаруючі барабани; 3 – каскадний елеватор; 4 – гідромотор. 
 
Застосування даного сепаруючого пристрою дасть можливість зменшити кількість 

пошкоджених бульб, збільшити сепаруючу здатність машини, можливість збирати 
картоплю за один прохід картоплекопача. 

В зв’язку із заміною приводу картоплекопача зміниться витрата потужності на 
привід машини, що повинно відобразитись на змінні величини умовного тягового к.к.д. 
трактора. 

Також стане можливим проводити зміну частоти обертання сепаруючого пристрою 
та каскадного елеватора в залежності від фізико – механічного  стану бульбоносного 
пласта, за рахунок використання можливості гідравлічної системи трактора. 
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ПОРІВНЯННЯ КОМБАЙНОВОГО І 
РОЗДІЛЬНОГО СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ 

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
 

Вінницький В.В., студент 2 курсу магістратури 
спеціальність “Агроінженерія” 
Керівник: к.т.н. Борис М. М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
 

Тенденцією останніх років є створення і широке застосування бурякозбиральних 
комбайнів з великовантажними бункерами місткістю 20…30т, а підбирачі-навантажувачі 
не отримали великого поширення. Хоча, з точки зору продуктивності процесу, 
комбайнове збирання не є раціональним, тому що об’єднує несумісні технологічні 
операції. Викопування коренеплодів проходить при швидкості поступального руху машин 
до 9 км/год, відокремлення гички до 6 км/год, підбирання коренеплодів з валка можливе 
при швидкості до 12 км/год. Поряд з цим операції викопування коренеплодів, 
відокремлення гички та підбирання є за своєю суттю операціями неперервного типу, тоді 
як операції транспортування до краю поля та розвантаження носять циклічний характер.  

Отже, постає необхідність дослідити доцільність застосування певного способу 
збирання з відповідним парком машин для різних умов збирання (загальна площа посіву 
фірми; загальна площа посіву зони та відстань перевезень до цукрового заводу; загальна 
площа посіву регіону; прийнятих строків збирання; механічного складу ґрунту; вологості 
ґрунту; рельєфу полів; конфігурацій полів; наявності під’їзних шляхів з одного чи з двох 
країв поля; наявності вільних тракторів (що пов’язано із специфікою вирощування 
певного спектру культур та обґрунтуванням відповідного машинно-тракторного парку). 

Також необхідно розглянути можливі варіанти транспортування коренеплодів у 
межах поля: за місцем розвантаження: біля одного краю поля; біля двох країв поля; біля 
двох країв поля і посередині; за розташуванням кагат: вздовж краю поля; в одній або на 
кількох ділянках краю поля або на полі (за можливістю під’їзду магістрального 
транспорту); за напрямком транспортування: одностороннє від найдальшої точки до краю; 
від найдальшої точки до найближчого місця розвантаження; послідовний рух по рядках;  

Шляхом варіації величини валка із певної ширини захвату (6, 12, 18, 24, 30…) 
можливо створити раціональні режими збирання (поступальна швидкість, швидкість 
обертання очисних робочих органів, довжина сепарації) для різних характеристик поля: 
вологості ґрунту, довжині гону, урожайності, та ін. Також при сонячній погоді та 
підвищеній вологості ґрунту полегшується процес очищення коренеплодів від ґрунту 
внаслідок часового розриву між операціями. Таким чином валкова технологія є більш 
адаптованою до різних умов збирання. 

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки. 
1. Найменш доцільно використовувати підбирач-накопичувач у 6-рядному варіанті. 

При цьому продуктивність збирання може зрости приблизно на 20% за рахунок 
роз’єднання процесів викопування і транспортування, що виключає вимушені простої 
викопуючих робочих органів під час розвантаження бункера комбайна.  

2. Доцільно використовувати підбирач-накопичувач з 2-3 копачами-
валкоутворювачами із можливістю утворювати валок із декількох проходів, що дає 
можливість раціонального завантаження підбирача та вибору раціональної, з точки зору 
очищення від ґрунту, швидкості поступального руху підбирача. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ 
ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ З 

УДОСКОНАЛЕННЯМ  ШНЕКА 
 

Вовк Р.О., студент 4 курсу відділення «Агроінженерія» 
Керівник: викладач спеціальних дисциплін Тюхтій О.А. 

Коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

 
   Недоліком шнекового пресу є малий вихід олії при пресуванні. Тому ми  

пропонуємо збільшити повноту виходу олії, та підвищити зручність експлуатації 
шнекового пресу. Це можливо досягти шляхом заміни суцільного шнекового валу 
пустотілим, який складається з декількох окремих ділянок, між якими встановлені з 
утворенням зазору кільця, та розміщеним в середині пустотілого шнекового валу 
циліндричного стержня з поздовжніми оліє відвідними пазами. На його поверхні 
забезпечується відвід олії з сировини, що пресується в бік леєрного циліндра, так і в бік 
шнекового валу, причому наявність кільцевого зазору між кільцями дозволить збільшити 
повноту виходу олії, а простота демонтажу та очищення підвищує зручність експлуатації. 
На рисунку 1 зображено прес ММ-1 з удосконаленим  шнековим валом, на ньому видно 
розташування олієвідвідних пазів, а також ми можемо побачити яку форму мають кільця, 
та спосіб кріплення кілець до циліндричного стержня, та яку форму мають виступи  
завдяки яким між кільцями утворюється зазор. 

Прес ММ-1 складається: рама 1, закріплений на ній мотор редуктор 2, з’єднаний за 
допомогою кулачкової муфти 3 з валом розміщеним корпусі підшипників 4. До корпусу 
підшипників, також закріпленим на рамі 1, приєднується леєрний циліндр 5, в середині 
якого розміщений шнек 6, який знаходиться в зачеплені з валом. На леєрним циліндрі 
знаходиться загрузочний пристрій, який складається з завантажувальна  лійка 7 і шахти 8. 
Леєрний циліндр закінчується з’ємною головкою 9 втримується на циліндрі накидною 
гайкою 10. В головку на різьбі вкручена фільєра 11. На боковій поверхні леєрного 
циліндра вироблені прорізі 12. В корпусі 4 зроблено аварійний отвір для зливу масла.  

          

                 
Рисунок 1. – Схема удосконаленого шнекового преса ММ-1: 

1 – рама; 2 – редуктор; 3 – муфта; 4 – корпус підшипника; 5 – леєрний циліндр; 6 – шнек; 7 
– завантажувальна лійка; 8 – шахта; 9 – роз’ємна головка; 10 – накидна гайка; 11 –фільєра; 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕХАНІЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ ЗБИРАННЯ 
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 

Ганчар А.І. студент 6-го курсу спеціальності 208 
«Агроінженерія» 

Керівник: к.т.н., доцент Шарибура А.О. 
 

Львівський національний аграрний університет  
 

Вихідні дані для проектування транспортного забезпечення механізованого 
процесу збирання озимої пшениці ми отримали шляхом спілкування із фахівцями 
підприємства, спостерігаючи за виробничими процесами, а також користуючись 
науковою, технічною та довідковою літературою.  

В розпорядженні ТОВ «Захід-Агро МХП» (модуль № 6, база м. Рогатин) 10,7 тис. 
га з яких 1200 га є під озимою пшеницею. Збирання виконують комбайнами марки John 
Deere W 650 яких в модулі є чотири одиниці. В результаті цього ми отримали ряд 
початкових даних необхідних для виконання розрахунків. 

Технічну характеристику автомобілів, які можуть приймати участь у 
транспортному забезпеченні механізованого процесу збирання озимої пшениці згруповано 
у відповідній таблиці. 

Отже, узгодження роботи ланки розраховують так, щоб до закінчення наповнення 
зерном бункера кожного із комбайнів був вільний автомобіль для навантажування зерном. 

Результати розрахунків, які стосуються транспортного забезпечення 
механізованого процесу збирання озимої пшениці для умов ТОВ «Захід-Агро МХП» 
Івано-Франківської області наведені в таблиці. 

 
Таблиця – Результати розрахунків транспортного забезпечення механізованого 

процесу збирання озимої пшениці для умов ТОВ «Захід-Агро МХП» Івано-Франківської 
області 

Марка автомобіля КрАЗ-
5401С2  

КрАЗ-
6511С4 

«Караван» 

КрАЗ-
7133С4 

МАЗ 
5550С5-
520-021 

МАЗ-
6501C9-
8525-000 

KAMAZ-
65115 

Тривалість транспортного рейсу 
tрей, хв 79,73 101,22 81,70 79,08 83,34 82,85 

Тривалість руху автомобіля з 
вантажем та без нього tр, хв 69,37 69,37 69,37 69,37 69,37 69,37 

Тривалість завантаження кузова 
автомобіля з бункера комбайна 
tзав, хв 

2,26 14,85 4,23 1,61 5,87 5,38 

Тривалість переїзду автомобіля 
до іншого комбайна tпер, хв 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Кількість автомобілів на один 
зернозбиральний комбайн nа.к, од 4,53 0,99 2,65 5,99 1,99 2,15 

Загальна кількість автомобілів 
nа, од 19,00 4,00 11,00 24,00 8,00 9,00 

Уточнена тривалість рейсу 
автомобілів tрей.у, хв 83,61 102,09 84,71 79,21 83,61 86,63 

 
Аналізуючи таблицю можна зробити висновок, що за показником «Загальна 

кількість автомобілів» найкращі значення має автомобіль марки КрАЗ-6511С4 «Караван» 
4 одиниці.  
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УДОСКОНАЛЕНА  КОСАРКА 
Гаращенко О., спеціальність «Агроінженерія» 

Керівник: доцент Бурдега В. Ю. 
Подільський держаний аграрно-технічний університет 

 
Для забезпечення роботи  сінокосарки КС-2,1 при установці різального бруса під 

різними кутами нами пропонується  виготовити раму, яка дає змогу без порушення 
технологічного процесу встановлювати брус косарки під кутом від 0 до 45°. 

Раму разом з брусом косарки навішують на причіпний пристрій трактора МТЗ-80. 
Виготовлена рама так. У поздовжні тяги 13 (рис. 1) гідронавіски трактора встановлена 
поперечна балка 12 навісного плуга. До неї приварений поперечний кутник 14 (№ 10). До 
його нижньої полиці приварені два поздовжні кутники № 6 завдовжки по 600 мм кожний. 
Розкосами 16 і стояками 15 поздовжні кутники 22 з'єднані з центральною тягою 17 навіски 
трактора. 

 
 

 До поздовжніх кутників 
приварена стальна плита товщиною 
10 мм, на якій закріплено корпус 
підшипників 24 разом з валиком, 
взятим з списаного 
силосозбирального комбайна. Один 
кінець валика шарніром 25 з'єднаний 
з валом відбору потужності трактора, 
а на другий надіта ведуча 32-зубцева 
зірочка 23.Два лонжерони 10, 
виготовлені з кутника № 10, 
приварені до верхніх полиць 
поздовжніх кутників. Щоб запобігти 
перекосам під навантаженням, 
лонжерони скріплені між собою 
штангами.  

 
Рис. 1. Схема переобладнаної косарки КС-2,1. 

 
           У вертикальних полицях обох лонжеронів зроблені вирізи, які разом з привареними 
скобами 9 утворюють отвори діаметром 100 мм. Ці отвори є установочною базою для 
монтажу колінчастого вала 8. Колінчастий вал з підшипниками, запресованими в стакани 
7, взято з валкової жатки ЖВН-6. Стакани, прикріплені хомутами 6 до монтажної плити 4, 
вільно прокручуються в отворах лонжеронів. 

До монтажної плити прикріплений болтами брус 2 сінокосарки в зборі з різальним 
апаратом. Головка ножа  з'єднана з колінчастим валом за допомогою косогону 5. Щоб 
різальний апарат не заривався в землю, на брус косарки поставлене п'ять копіювальних 
полозків 3. 

На рис. 1 представлено один із варіантів  приводу різального апарата в дію, для 
чого на колінчастий вал напресована 16-зубцева ведена зірочка 18, яка з'єднана з ведучою 
зірочкою втулково-роликовим ланцюгом 20. Натяг ланцюга до потрібних розмірів 
здійснюється зірочкою 21, вісь якої закріплена в стояку 19. 
Більш досконалою на наш погляд є конструкція приводу, в якій використовується замість 
ланцюгової передачі гідропривід від гідромотора, встановленого на валу кривошипа 8.   
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РЕГУЛЯТОР ТИСКУ ПОВІТРЯ 
 

Гетьман Б.О. студент 4 курсу відділення 
«Агроінженерія» 

Керівник: к. пед.н., доцент  Окіпняк А.С. 
 

Коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

 

Ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської техніки 
на сьогодні, за окремими експертними оцінками, може становити 
близько 9-10 млрд. грн. і навіть більше, з них за нашими підрахунками приблизно 5 % 
засобів сільськогосподарської техніки використовують системи автоматичного 
регулювання (САР) або керування (САК) для автоматичного підтримання стабільного 
тиску повітря в пневматичних двигунах, пневматичних інструментах та інших споживачах 
стисненого повітря, з різкоперемінними його витратами. 

З огляду на значний знос основних засобів та перспективи масштабного оновлення 
обладнання, що застосовується в сільському господарстві дослідники та конструктори, 
окрім економічності, значну увагу приділяють експлуатаційним вимогам засобів 
механізації. Це зумовлено постійним переглядом у більшості фірм виробників, в тому 
числі, систем САР і САК на їх конструктивні зміни і захисту від невірної експлуатації. 

Нами пропонується розглянути швидкодіючий регулятор, в повітряній камері якого 
між мембраною і перепускним клапаном додатково встановлений перетворювач 
регулюючих сигналів, виконаний у вигляді двохплечого важеля з гідравлічним 
демпфером. Корпус демпфера з'єднаний з корпусом регулятора з розміщеним усередині 
поршнем і торцевими фланцями, з утворенням двох штокових порожнин, сполучених між 
собою гідролінією із регулювальним дроселем. Причому одне плече важеля зв'язане зі 
штоком поршня демпфера, протилежне плече через шток - з перепускним клапаном, а 
середня частина важеля за допомогою штока і додатково установленої пружини з'єднана з 
мембраною. 

На рис 1 схематично показано загальну принципову схему запропонованого 
регулятора тиску повітря.  

"А" – повітряна камера; 1 – корпус; 2 – вхід; 3 – вихід; 4 – 
клапан; 5 – пружина; 6 -  мембрана; 7 – кришка; 8 – сідло; 9 - 
пружина, 10 - сідло з  регулювальним гвинтом 11; 12 – отвір; 
13 - перетворювач  регулюючих сигналів виконаний у вигляді 
двоплечого важеля 14 і гідравлічного демпфера 15, корпус 16 
якого з'єднаний з корпусом 1 регулятора; 17 - поршень 17 зі 
штоком 18, який проходить через торцеві фланці 19,20, з 
утворенням двох порожнин "В", "С" сполучених між собою 
гідролінією 21 з регулювальним дроселем 22. Причому одне 
плече важеля 14 зв'язане зі штоком 18 поршня 17, 
протилежне плече якого через шток 23 з перепускним 
клапаном 4, а його середня частина за допомогою штока 24 і  
пружини 25 з мембраною 6. 
 
Рисунок 1. -  Регулятор тиску повітря 

 
Використання запропонованого регулятора тиску повітря, у порівнянні з уже 

відомим, дасть можливість підвищити точність функціонування САР і САК, забезпечуючи 
швидку стабілізацію тиску повітря при різних і різкоперемінних його витратах, а також 
ефективність оснащених ними споживачів стисненого повітря, що розширить область 
його застосування. 

15



Рис. 1. Принципова схема установки: 
1 – ввід вихідного продукту; 

2 – вивід вторинної пари; 3 – вивід 
теплоносія; 4 – вивід готового проду-

кту; 5 – ввід теплоносія 

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ 
РОТОРНО-ПЛІВКОВОГО АПАРАТА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ТОМАТНОЇ ПАСТИ 
 

Гінгін О. А., студент 1 курсу магістратури спеціальності 208 «Агроінженерія»  
Керівник: к.т.н., доцент Підлісний В. В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

На підприємствах в даний час експлуатуються автоматичні лінії по виробництву тома-
тної пасти з томатного соку. Це устаткування має ряд істотних недоліків: тривале перебуван-
ня продукту в зоні нагріву; незручність вивантаження готової пасти; велика витрата гріючої 
пари; втрата харчових і смакових властивостей продукту внаслідок його перегріву та ін. 

При проведенні вказаного процесу виробництва томатної пасти з свіжих томатів або тома-
тного соку доцільно використовувати роторно-плівкові апарати, які мають ряд переваг перед 
іншими апаратами, що використовуються на підприємствах такі: менша тривалість процесу, ви-
ща інтенсивність термообробки продуктів, можливість поєднання декількох процесів в одному 
апараті (наприклад, випаровування і сушка, масообмін і хімічні перетворення та ін.), вища еко-
номічність. Вказані переваги РПА перед апаратами інших типів виявляються, як правило, одно-
часно, тому застосування РПА для вище вказаних процесів дозволяє у багатьох випадках досяг-
ти радикального  техніко-економічних показників виробництва.  

У зв'язку з викладеним вище, при розробці технічного проекту, був прийнятий роторно-
плівковий апарат з шарнірними лопатками. Запропонована схема установки дозволяє підви-
щити продуктивність томатної пасти за рахунок високої інтенсивності термообробки проду-
кту, а також значно  перебування продукту в зоні випаровування. 

Апарат роторно-плівковий складається з вертикального і горизонтального апаратів, 
сполучених між собою перехідним пристроєм (рис. 1).  

Кожна частина апаратів має штуцера для введення 
теплоносія і для продування сорочки. Вертикальний 
апарат забезпечений сепаратором, верхня кришка якого 
забезпечена приводом ротора, сальниковим 
ущільненням торця. Горизонтальний апарат має дві 
кришки, на яких кріпляться сальникові ущільнення, а на 
правій розміщений привід. 

Ротор вертикального апарату оснащений 
шарнірними лопатками, що притискуються до стінки 
корпусу під дією відцентрової сили, що дозволяє високо 
турбулізувати плівку рідини і, як наслідок цього, 
забезпечує високу інтенсифікацію процесу теплообміну. 

Ротор горизонтального апарату має жорстку 
конструкцію та скребкові елементи, що переміщають 
оброблюваний продукт по довжині апарату, зчищуючі 
його елементи, виконані у вигляді шарнірно 
закріплених ножів, що дозволяють зрізати тверді 
утворення із стінок корпусів. 

Крім того, ротор горизонтального апарату забезпечується навитою гвинтовою смугою, 
що забезпечує просування оброблюваної маси. Дана смуга встановлюється в районі вхідного 
і вихідного штуцерів апарату. 

Концентрований продукт, проходячи через вертикальний і горизонтальний апарати  
свій фазовий стан від рідини до пара і пастоподібної речовини. 
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Скорочення: ОП(охорона праці),ТД(трудовий договір),ЄСВ(єдиний внесок 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). 

«Незадекларована праця не тільки обмежує можливості держави проводити 
сучасну соціальну політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку профе-
сійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, вона створює недобро-
совісну конкуренцію щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання 
зобов’язань щодо сплати податків, ОП та соціального забезпечення працівників». 

Економічні переваги роботодавців пов’язані з можливістю отримувати вигоду в разі ухилення 
від сплати податків і внесків, уникнення витрат на ОП і соціальні гарантії працівникам. Працівники 
зі свого боку, працюючи без оформлення трудових відносин, можуть одержувати соціальні виплати 
й субсидії. 

Ризики для працівників 
• небезпечні умови праці; 
• занижена заробітна плата; 
• відсутність оплачуваних відпусток і соціального захисту в разі хвороби чи нещасного ви-

падку, а також від незаконного звільнення; 
• незаконні штрафи (наприклад, за запізнення); 
• відсутність професійного розвитку; 
• позбавлення права на колективні переговори та колективний захист тощо. 
Ризики для роботодавців. 
5 вересня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження № 649-р «Про заходи, 

спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким передбачено проведення 
державними органами комплексних заходів щодо запобігання використанню незадекларованої пра-
ці. Роботодавцям, які ухиляються від укладення ТД із працівниками або намагаються зменшити свої 
витрати, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», загрожує кримінальна, адміністративна та фі-
нансова відповідальність. 

Кримінальна відповідальність передбачена статтею 172 Кримінального кодексу України, згідно 
з якою грубе порушення законодавства про працю тягне за собою накладення штрафу від двох ти-
сяч до трьох тисяч НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох ро-
ків. Якщо ж ті самі дії вчинені повторно, штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч НМДГ (від 51 000 
до 85 000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 
шести місяців. 

Адміністративна відповідальність передбачена статтею 41 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення ТД (контракту) тягне за 
собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від фор-
ми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до од-
нієї тисячі НМДГ (від 8500 до 17 000 грн). Повторне протягом року вчинення порушення, передба-
ченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, 
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн). 

Фінансова відповідальність стаття 265 Кодексу законів про працю України тягне за собою накла-
дення штрафу в розмірі 30 мінімальних заробітних плат (111 690 грн за кожного працівника, який фак-
тично допущений до роботи без оформлення ТД (контракту) або оформлений на неповний робочий час 
у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та якщо заро-
бітну плату (винагороду) виплачено без нарахування та сплати ЄСВ та податків (у конверті), 

Відповідно до статті 235 КЗпП працівник, з яким не було укладено ТД, може звернутися до суду 
з метою оформлення трудових відносин та встановлення періоду такої роботи. суд приймає рішення 
про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати без урахування фактично випла-
ченої ,про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та суми ЄСВ. 
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Збільшення урожаю основних сільськогосподарських культур знаходиться в прямій 
залежності від добрив і якості їх внесення. Зниження нерівномірності внесення добрив на 
1 % призводить до збільшення врожайності сільськогосподарських культур також на 1 % і 
навпаки. Однією з головних причин недобору урожаю зернових є нерівномірний розподіл 
добрив по полю існуючими машинами. 

Значна частина з цього недобору є наслідком використання дискових відцентрових 
розкидань, нерівномірність внесення якими складає 30…70 %, замість агротехнічно 
допустимих, з урахуванням сучасного рівня розвитку техніки, до 10 % для азотних і до 20 % 
для калійних і фосфорних добрив. Крім того, нерівномірне внесення добрив негативно 
впливає не лише на кількість і якість отримуваної продукції, але і на природне довкілля. 

Механічні штангові розподіляючі робочі органи в зарубіжній і вітчизняній 
практиці набувають все більшої популярності. Найбільш простими і поширеними з 
розподіляючих робітників органів цієї групи являються штанги з відкритою шнековою 
висіваючо-розподільчою системою. Вони менш вимогливі до якості добрив, оскільки 
грудки руйнуються шнеком або разом з чужорідними тілами викидаються через 
вивантажні вікна, розташовані в торцях кожуха. 

На рисунку зображений 
загальний вигляд пропонованого 
пристрою. Туковисіваючий апарат 
містить поворотний кожух 1, 
виконаний у вигляді циліндра з 
розташованим усередині нього 
шнеком 2. Останній виконаний у 
вигляді дротяної спіралі, що має 
різну навивку, що забезпечує 
подання матеріалу в протилежні 
сторони. У місцях виходу спіралей 
шнека 2 з бункера 3 на валу 

встановлені відбиваючі шайби 5, які мають зовнішній діаметр, рівний внутрішньому 
діаметру спіралі шнека 2, а внутрішній діаметр дорівнює діаметру валу 4. Шайби 5 
жорстко закріплюються на валу 4 за допомогою фіксаторів.  

Висівні вікна 6 кожуха 1 розташовані по гвинтовій лінії внаслідок зміщення їх один 
відносно одного у напрямі обертання шнека на рівну величину у напрямі огорожної 
частини шнека.  

Апарат працює таким чином. Матеріал з бункера 3 за допомогою спіралі шнека 2 
розподіляється в протилежні сторони по усій довжині кожуха 1 одночасно, через висівні 
вікна 6 викидається з кожуха 1 і розподіляється по полю. 

Для підвищення рівномірності висіву сипких матеріалів при роботі на схилах в 
місцях виходу спіралей шнека 2 з бункера 3 на валу 4 встановлюються жорстко 
зафіксовані відбиваючі шайби 5, які запобігають попаданню великої кількості сипкого 
матеріалу в кожух 1 шнека 2 за рахунок природних осипів на нахилі апарату, а також 
ліквідовують активний шар, утворений сила внутрішній тертя в матеріал, оскільки 
транспортування сипкий матеріал здійснюється тепер тільки міжвитковим простором. Це 
забезпечує постійний кут розподілу по довжині матеріалу в кожусі, що призводить до 
більш рівномірної подачі технологічного матеріалу з висівних вікон.  

Рис. Схема штангового розкидача мінеральних 
добрив. 
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Ґрунтообробні знаряддя зі сферичними дисковими робочими органами (СДРО) 
мають високу технологічну надійність роботи серед інших робочих органів, що дуже 
важливо при підготовці ґрунту до сівби зернових у стислі строки на полях з пожнивними 
рештками зернових, сої, ріпаку та інших культур. Останнім часом ґрунтообробні знаряддя 
зі СДРО широкого застосовуються на всіх видах обробітку ґрунту, починаючи від мілкого 
на лущенні стерні після збирання врожаю до основного в усіх ґрунтово-кліматичних зонах 
України. Ці знаряддя маючи переваги у відносній простоті конструкції і експлуатаційному 
використанні, скорочують витрати енергії до 20 % і підвищують продуктивність праці на 
20-25 % при якісному обробітку ґрунту відповідно до агровимог. Сьогодні для обробітку 
ґрунту на глибину до 16-18 см ринок сільськогосподарської техніки пропонує 
ґрунтообробні знаряддя зі СДРО, диски яких встановлено під кутом до вертикалі. Деяке 
підвищення складності конструкції цього знаряддя окупається покращенням якості 
обробітку ґрунту і зменшенням витрат енергії. 

Для проведення експериментальних досліджень використовували ґрунтообробний 
агрегат, який складався з енергетичного засобу (трактор ЮМЗ-6 КЛ) та навісної 
експериментальної установки для вимірювання складових сил опору СДРО (рис. 1).  

  
а)       б) 

Рис. 1. Загальний вигляд експериментальної установки:  
а – споряджена суміжними робочими органами, б – з одним робочим органом і 
стабілізаційними дисками: 1 – рама, 2 – стійки, 3 – сферичні диски, 4 – навісний елемент, 
5 – підшипникові вузли, 6 – рами, 7 – стабілізатори 

 
Експериментально встановлено (визначено) значення питомого зусилля  

3,05-3,24 Н/см2 та потужності на приводу одного дискового робочого органа в межах 
0,403-6,590 кВт за умов дискування ґрунту з твердістю близько 2,3 МПа, щільністю 1,10-
1,25 г/см2, вологістю до 20 %, швидкості руху агрегату 7,6-11,1 км/год. та глибини 
обробітку 12-18 см.  

19



СОШНИКИ ДЛЯ ПРЯМОЇ СІВБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
 

Головатий В. С., студент 4 курсу  спеціальності - 208 «Агроінженерія» 
Керівник: кандидат технічних наук, доцент Павельчук Ю.Ф. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
До функції сошників належать: утворення відкритої борозенки розрізанням та роз-

суванням на необхідну глибину верхнього шару ґрунту з утворенням необхідного профі-
лю та щільності дна; утримання борозни деякий час відкритою для забезпечення необхід-
них умов укладання насіння на її дно; загортання насіння на дні борозни ґрунтом.  

 Сошник є одним із ключових елементів конструкції сівалки. Він визначає техноло-
гічне призначення її та дозволяє максимально ефективно використовувати для сівби в за-
даних конкретних умовах. Враховуючи всі можливі умови сівби, виробники сільськогос-
подарських машин пропонують сьогодні цілий ряд сошників різних типів, адже саме сіва-
лка, обладнана необхідним типом сошникової групи, може забезпечити розміщення на-
сіння на необхідній глибині та гарантувати цим отримання високих урожаїв. 

Лапові сошники застосовують для висіву насіння зернових культур по необробле-
ній стерні на легких ґрунтах, схильних до вітрової ерозії. Ними одночасно можна розпу-
шувати ґрунт та знищувати бур’яни як культиваторами, виконувати сівбу і вносити міне-
ральні добрива. Розрізняють сошники для рядкового, стрічкового і суцільного посівів. 

Одним із недоліків у роботі лапових сошників є утворення незакритої ґрунтом боро-
зни з насінням після його проходу. Причому з підвищенням швидкості ці борозни збільшу-
ються, а в певних випадках доходять до глибини ходу сошника, що неприпустимо за агро-
технічними вимогами. Як варіант вирішення цієї проблеми є спроба встановлення на крилах 
лапи підкрилків, які призвані розсовувати від центральної частини до країв крил шар ґрун-
ту. На практиці ж між підкрилком і крилом лапи налипає ґрунт і бажаного ефекту не дося-
гається. 

Для мінімальних технологій, які допускають наявність рослинних решток на пове-
рхні поля, слід застосовувати дискові та анкерні сошникові групи з притискним зусиллям 
50–100 кг, а при безпосередній сівбі в необроблений ґрунт найвищу якість можуть забез-
печити сошникові групи з притискним зусиллям більше 100 кг, особливо це стосується 
дискових сошників. 

Аналіз сучасних тенденцій свідчить про те, що анкерні сошники втрачають актуа-
льність, а долотоподібні використовуються тільки за певних умов. Все більше аграріїв 
віддають перевагу одно- або дводисковим сошниками. На сьогодні близько 85% усіх посі-
вних агрегатів виробники сільгоспмашин постачають з вищевказаними робочими органа-
ми. Їх використання дозволяє надійно виконувати технологічний процес, створювати бо-
розну, однак їх застосування призводить до суттєвого збільшення маси сівалки, що є не-
обхідною умовою забезпечення роботи сошників такого типу. Зменшення питомого тиску 
на сошник, а як наслідок, і зменшення маси сівалки можна досягти в результаті викорис-
тання сошників із гострим кутом входження у ґрунт. Їх поширення в технологіях прямої 
сівби обмежується забиванням рослинними рештками. Конструктивне вирішення цієї 
проблеми відкриє шлях до суттєвого зниження металоємкості посівних машин, а отже, і 
негативного їх впливу на основний засіб сільськогосподарського виробництва — ґрунт.  

Рис. Дводисковий сошник із змінними ре-
бордами: 1 – змінні реборди; 2 – штифт; 3 – криш-
ка; 4 – диск; 5 – шплінт; 6 – очисник; 7 – тримач; 8 
– вісь; 9 – кронштейн; 10 – пружина. 

Дводискові сошники з обмежувальними 
ребордами застосовують для сівби дрібного на-
сіння овочевих та олійних культур на глибину від 
2 до 6 см. Дводискові сошники з обмежувальними 
ребордами не виключають можливість забивання 
рослинними рештками в місці стикування ребор-
ди з диском. 
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Ефективність тваринництва безпосередньо залежить від умов утримання тварин, у яких 
забезпечення оптимального мікроклімату має надзвичайно важливе значення. Так 
продуктивність тварин на 10-30 % визначається мікрокліматом приміщень. Відхилення 
параметрів мікроклімату від встановлених меж призводить до скорочення надоїв молока на 10-
20 %, приросту живої маси – на 20-33 %, збільшення відходу молодняку – до 5-40 %, 
зменшення несучості курей – на 30-35 %, витрат додаткової кількості кормів, скорочення 
терміну служби машин, обладнання і самих будівель, зниження стійкості тварин до 
захворювань. У свою чергу забезпечення оптимального мікроклімату в тваринницьких 
приміщеннях пов’язано зі значними витратами теплової та електричної енергії, на що 
витрачається до 15 % коштів виробників.  

Враховуючи конструкційно-технологічну схему теплоутилізатора для тваринницьких 
приміщень розроблена конструкторська документація і виготовлено універсальний 
експериментальний стенд для дослідження процесу переміщення тепла і маси повітря по 
тритрубному концентричному теплообміннику, загальний вигляд якого представлено на рис. 
1. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд універсального експериментального стенда 
 
Універсальний експериментальний стенд для визначення раціональних 

конструкційно-режимних параметрів тритрубного тепло утилізатора складається із набору 
тритрубних модулів, кутових модулів приміщення та зовнішнього середовища, 
вентилятора і нагрівального елемента. 

В результаті експериментальних досліджень встановлено, що при заданих радіусах 
повітропроводу теплоутилізатора r3 = 0,2 м, r2 = 0,137 м, r1 = 0,069 м оптимальними 
значеннями його конструкційно-технологічних параметрів при яких корисна теплова 
потужність теплоутилізатора максимальна ΔN = 4408 Вт є L = 8 м, V = 0,36 м3/с, Tc = 0 °С.  
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Розвиток технічних засобів для землеробства зумовлює інший підхід до систем 

обробітку ґрунту, що дозволяє класифікувати знаряддя для їх реалізації за призначенням: 
для обробітку кореневмісного шару ґрунту та для обробітку поверхневого шару. Такий 
підхід сприяє реалізації сучасних технологій вирощування продукції рослинництва, що 
було неможливим з використанням традиційної системи на базі оранки. Використання 
плуга забезпечує рівнодисперсний склад ґрунту в усьому орному шарі. При цьому 
витрачається непродуктивна надлишкова енергія на зниження щільності ґрунту до рівня, 
значно меншого від оптимального значення розвитку рослин, а потім знову (повторно) 
енергія перевитрачається на ущільнення поверхневого шару.  

Тобто, якісний обробіток нижніх та верхніх шарів ґрунту забезпечити лише плугом 
неможливо, оскільки досягається це за допомогою механізмів різної конструкції і з різним 
режимом роботи. Одним з напрямків реалізації таких підходів в частині розущільнення 
кореневмісного шару є застосування глибокорозпушувачів (чизелів). На сучасному етапі 
розвитку конструкцій глибокорозпушувачів стало можливим забезпечити розпушення 
ґрунту без обороту пласта на глибину дещо більшу за глибину орного шару, і це є менш 
енергоємним, тимчасом як в старих конструкціях чизелів затрати енергії на глибокий 
обробіток були близькими до затрат на оранку, а якість виконання технологічної операції 
була недостатньою. 

Розвиток науково-технічного прогресу та розробки провідних вітчизняних та 
імпортних виробників дозволили повністю усунути недоліки попередніх поколінь 
глибокорозпушувачів. При цьому використовуються різні підходи до їх конструкційно-
технологічних особливостей. 

Так, ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» пропонує асиметричні чизелі, у яких стійка 
виконана у вигляді криволінійної поверхні з лемешем та долотом в нижній частині, ТОВ 
«Краснянське СП «Агромаш» пропонує гібридний робочий орган глибокорозпушувача, 
що поєднує функції чизеля та плоскоріза. 

Використовуються також удосконалення чизеля на основі двогранного клина 
шляхом його трансформації в тригранний та дооснащення стійки додатковими робочими 
поверхнями з можливістю регулювання їх висоти установки та кута входження в ґрунт. 

Більшість ґрунтів при мінімальній технології обробітку ґрунту схильні до сильного 
ущільнення орного шару, а при традиційній оранці лемішно-полицевими плугами виникає 
плужна підошва, що погіршує прогрівання ґрунту, знижує врожайність, а також посилює 
розмноження бур’янів.  

На даний час, спостерігається відставання від провідних країн за основними 
показниками енергомісткості виробництва  і насамперед при обробітку ґрунту, тому для 
вирішення цього питання необхідно розробити універсальний комбінований 
ґрунтообробний агрегат з новими робочими органами . 

Розроблений ґрунтообробний агрегат призначений для підготовки ґрунту під сівбу 
зернових та зернобобових культур, обробітку ущільненого ґрунту різного механічного 
складу на глибину  25-28 см.,  руйнування ущільнення без перевертання пласта для 
покращення водоповітряного режиму кореневовмісного шару ґрунту, що запобігає 
розвитку ерозії ґрунту, сприяє накопиченню вологи та збільшенню врожайності 
сільськогосподарських культур.      
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Рис. 1. Зміна натури зерна в залежності від 
вологості в процесі сушіння 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ СУШІННЯ 
НА НАТУРНУ МАСУ ЗЕРНА 
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Надмірно високі температури, які застосовуються при сушінні вологого зерна 
негативно впливають не тільки на енергію проростання і здатність до проростання, але й на 
технологічні, хлібопекарські та інші властивості зерна. У роботах науковців вказується на те, 
що під впливом температури нагріву і вологості змінюються не тільки фізіологічні, але й 
біохімічні властивості. Проте багато суттєвих процесів впливу температури на біохімічні 
властивості зерна до цього часу залишаються не вивченими, що не дає в достатній мірі 
використовувати такий важливий технологічний прийом, як сушіння, для покращення якості 
зерна. 

Результати наших досліджень також вказують на те, що якість зерна змінюється в 
залежності від режимів сушіння. Такі позитивні або негативні зміни впливають на кінцевий 
продукт переробки зерна і пов’язані з біохімічними процесами, в ньому.  

Одним з важливих фізичних показників зерна пшениці, що характеризує його якість, є 
натура. Після очищення і сушіння натура зерна помітно зростає, проте при поганій його 
виповненості вона залишається низькою. Результати наших досліджень також вказують на 
те, що різні режими сушіння впливають на натуру зерна. 

Нами встановлено, що вологість зерна досить суттєво впливає на натуру, яка 
змінюється по-різному в межах приведеного діапазону вологості (рис. 1). Різке зниження 
натури м’якої пшениці спостерігається начинаючи з 13% і продовжується до 20% вологості. 
Це пов’язано з тим, що зерно з високою вологістю, збільшується в розмірах і менша кількість 
зерна з меншою питомою масою поміщається в 1 л. Подальше підвищення вологості хоч і 
веде до зниження натури, але в менших розмірах. Це пов’язане з тим, що зерно поглинуло 
максимум води.  

По іншому змінюється натура зерна 
твердої пшениці. Зменшення її натури 
розпочинається з нижчої вологості і 
продовжується довше. На нашу думку це 
пов’язано, насамперед, з дещо іншим 
хімічним складом твердої пшениці, 
порівняно з м’якими. В зерні твердої 
пшениці більше білка, ніж у м’якої і вбирна 
здатність її вища. 

Залежність натури зерна пшениці 
від вологості підтверджується високим 
коефіцієнтом кореляції, який становив для 
озимої м’якої R2=0,968; ярої м’якої 
R2=0,952; ярої твердої R2=0,946. 

Натура зерна є одним з показників, 
що визначає технологічне значення зерна. 
Виповнене зерно з добре розвинутим ендоспермом має, як правило, високу натуру. За 
несприятливих умов формування зерна або насіння маса оболонок порівняно з масою зерна 
зростає, а маса ендосперму зменшується. Значне збільшення проценту оболонок призводить 
до зменшення виходу цінної частини продукції (білого борошна). 

Отже при оцінці якості зерна та проведенні розрахунків необхідно враховувати як 
впливає вологість на його натуру. 
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Одним із суттєвих недоліків двигунів внутрішнього згорання є шкідливий вплив на 

атмосферу викидів відпрацьованих газів, а також безперервне зростання вартості паливо-
мастильних матеріалів. Тому виникає потреба у пошуку, розробці і впровадженні 
принципово нових екологічно чистих і економічних двигунів. 

Пропонується роторний пневматичний двигун, робочим тілом в якому є стиснене 
повітря, акумульоване в ресиверах. Основним елементом роторного пневматичного 
двигуна є ротор, який обертається за рахунок перетворення потенціальної енергії 
стисненого повітря в кінетичну і механічну. 

Для підтримання необхідної потужності і частоти обертання розроблена система 
автоматичного регулювання подачі повітря і частоти обертання роторного пневматичного 

двигуна. 
Коли не працює ротор, 

перепускний клапан 18 закритий 
і повітря не проходить до 
ротора, цим самим 
забезпечуючи у 
компенсаційному ресивері 5 
надлишковий тиск повітря. В 
результаті утвореного 
дисбалансу сил від тиску в 
камерах 6, 8 і пружини 4 
діафрагма 7 перемістить клапан 
2 у сідло 3, повністю перекриє 
постачання повітря із ресивера 1 
у компенсаційний ресивер 5. 

Щоб привести в дію ротор, 
відкривається перепускний клапан 18, повітря з компенсаційного ресивера 5 поступає до 
ротора тисне на лопатку 19 змушуючи її обертатись разом з валом 20 ротора. При 
витіканні повітря з компенсаційного ресивера 5 тиск в ньому зменшується, відповідно 
тиск зменшиться і у напірній камері 8 регулятора тиску. 

Від створеного дисбалансу сил діючих тисків і пружини 4, діафрагма переміститься 
разом із клапаном 2 і відкриває перепускний отвір на величину, при якій кількість повітря, 
що через нього проходить, компенсуватиме витрату його через ротор і тим самим 
забезпечить стабільну швидкість обертання ротора. 

Система автоматичного регулювання частоти обертання роторно-пневматичного 
двигуна працює наступним чином.  

При збільшенні навантаження на двигун від нульового до номінального значення 
його частота обертання зменшиться, а разом з цим зменшиться і відцентрова сила 
вантажів 15, в результаті дисбалансу сил дії пружини 13 і відцентрової вантажів 15 
проміжний важіль 12 через тягу 11, один кінець важеля 17 діє на орган повітроподачі 18 
збільшуючи повітря з одного, а основний важіль 14, через тягу 10, важіль 9, тягу 16 та 
інший кінець важеля 17 також переміщує орган дозування повітря в сторону компенсації 
навантаження з протилежного боку, забезпечуючи стабільну частоту обертання ротора 
двигуна на всіх експлуатаційних режимах роботи. 
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Однією з необхідних умов отримання високих урожаїв просапних культур, поряд із 
підготовкою ґрунту, догляду за посівами, є забезпечення розподілу насіннєвого матеріалу 
у відповідності до агровимог. Це сприяє забезпеченню рослин необхідною кількістю 
світла, вологи, тепла та поживними речовинами.  

Забезпечити якість сівби на належному рівні – це не просте завдання, адже насіння, 
навіть однієї культури, відрізняється формою і розмірами, що впливає на якість їх 
розподілу по глибині та довжині рядка, а також на відхилення від прямолінійного 
розміщення.  

Отже, обґрунтування раціональної конструкції і параметрів роботи сошникової 
системи для сівби просапних культур, що забезпечує двофазну заробку насіння, є 
актуальною проблемою сільськогосподарського виробництва. 

У випадку застосування двофазної сошникової системи в технологіях точного 
землеробства (ТЗ) необхідно враховувати місцевизначені характеристики стану ґрунту, 
зокрема його місцевизначену щільність. Тому в подальшому аналізі сошникової системи 
враховується місцевизначена інформація про щільність ґрунту з можливістю 
автоматизованої корекції положення вдавлюючого диска (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема двофазної сошникової системи з автоматизованою системою корекції положення 

вдавлюючого диска 
 

Така автоматизована система повинна забезпечити можливість працювати за 
технологіями ТЗ, а також покращити ефективність роботи коригуючого пристрою і 
сошникової системи в цілому для широкого діапазону технологічних умов 
функціонування. 

На характер положення вдавлюючого диска сошникової системи значною мірою 
впливають систематичні та шумові похибки вимірювань кінематичних режимів роботи 
МТА та датчиків зворотних зв’язків, що обумовлює підвищені вимоги до параметрів 
електромеханічних (пневматичних) елементів системи регулювання. 
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По об’єму заготівлі, силос в нашій країні займає перше місце, так як силосування, як 

метод консервування простий, надійний і загальнодоступний. Однак, на практиці, нерідко 
через недотримання технологій, втрачається багато поживних речовин, а корми 
одержують низької якості, тому розглянемо особливості технології заготівлі силосу. 

В процесі силосування відбувається молочнокисле бродіння. При цьому виникають 
молочнокислі бактерії, які зброджують цукор, що міститься в рослинній сировині. Пізніше 
утворюється молочна, оцтова, і в невеликій кількості інші органічні кислоти. Ці кислоти 
підкислюють силосну масу і цим її консервують. 

Отримання високоякісного силосу можливе при повній герметизації сховища, 
оптимальному хімічному складі зеленої маси, наявності молочнокислої мікрофлори, 
правильному подрібненню сировини. В зеленій масі, призначеній для силосування вміст 
легкорозчинних вуглеводів, залежить від виду рослин, погодних умов їх збирання, фаз 
вегетації, добрив. Дуже важливо при цьому вірно вибрати оптимальні строки збирання 
рослин. Від строків здирання залежить біохімічний склад і вологість сировини, а при 
випадку відсутності, або нестачі в рослинах потрібних елементів підібрати компонент 
силосуємої суміші, хімічних концентратів або біологічних препаратів. Для різних зон 
країни, оптимальні строки збирання силосних  культур неоднакові. Силосні культури, які 
підлягають силосуванню, скошують в оптимальні фази  розвитку з урахуванням вмісту в 
них поживних речовин, а також виду тварин, для яких він призначений. 

Сировина повинна бути вологістю 60-70%. При низькій вологості (нижче 60%) 
молочнокислі бактерії нездатні добути сік з клітин. Недостатньо ущільнена маса веде до 
розігрівання і збільшення втрати поживних речовин та зниження перетравності силосу. 
Молочнокисле бродіння при високій вологості сповільнюється, втрачається сік з 
розчиненими в ньому поживними речовинами. Вологість регулюється пров’ялюванням  
маси, або додаванням до неї сухих кормів. 

Підвищення якості силосу, зниження втрат поживних речовин, залежить від 
оптимального ступеня подрібнення маси. Ступінь подрібнення і ущільнення силосуємої 
культури визначається фазою розвитку рослин і їх вологістю. Чим сухіша силосуємо маса, 
тим вищі вимоги до подрібнення і ущільнення. При подрібненні ущільнююча маса не 
нагрівається вище 35–37єС, якісно силосується і вибирається тваринами. Крім цього, мілка 
різка маси сприяє раціональному використанню соло сховищ, спрощує виїмку і роздачу 
силосу. Якщо маса з високим вмістом сухої речовини недостатньо подрібнена і ущільнена, 
із-за доступу повітря починається самозігрівання і вторинна ферментація силосу. 

Вживання корму тваринами залежить від ступеня їх подрібнення. встановлено, що 
силос з довжиною частин до 350 мм з’їдався великою рогатою худобою тільки на 50%; 
30–80 мм – на 65%; менше 30 мм – на 70%. Для кращого перетравлення силосу, 
заготовленого із кукурудзи у фазі воскової стиглості, зерно повинно бути подрібнене, як 
мінімум на 2–3 частини. З цією метою корбмозбиральні комбайни регулюють на 
мінімальне різання, і в підбарабання подрібнюючого апарату встановлюють рекатери або  
в силосопроводі встановлюються вальцеві доподрібнювачі. 

Умовою високої якості силосу, є заповнення силосу в короткі строки (за 3–4 дні), 
рівномірне ущільнення, щоб температура силосної маси на перевищувала 37 0С. 

26



КОМПОНУВАННЯ СЕКЦІЇ МОДУЛЬНОЇ БІОГАЗОВОЇ 
УСТАНОВКИ  

 
Дивдик П.В., студент 2СТН курсу спеціальності “Агроінженерія”,   

Керівник: к.т.н., доцент Краснолуцький П.П. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
За останні роки посилився інтерес до технології утилізації гною методом метанового 

бродіння, який дозволяє з 1 кг сухої органіки одержати 0,2...0,5 м3 біогазу (з калорійністю 
17...25 МДж/м3), а також перетворити субстрат на якісне добриво [1]. Однак широке 
впровадження біогазових установок (насамперед малогабаритних) стримується високою 
вартістю реактора і потребою у складних системах завантаження та перемішування 
субстрату [2]. Нами запропоновано конструкцію  секційної біогазової установки (рис. 1), 
кожна секція якої складається з огорожі 1, теплоізоляції 2, мішалки 3, газопроводу 4, станції 
насосної 5, колектора 6, трубопроводу подачі 7, трубопроводу зливного 8 і реактора 9. 

 
 

Рис. 1. Схема установки біогазової 
1 – огорожа; 2 – теплоізоляція; 3 – мішалка; 4 – газопровід; 5 – трубопровід зливний;  

6 – колектор; 7 – станція насосна; 8 – трубопровід подачі; 9 – корпус реактора 
 

Для спрощення конструкції реактора, за основу секцій пропонуємо використати 
залізобетонну каналізаційну трубу діаметром D = 1,5 м, поверхня якої вкрита гідроізолом. 
Кінці труби слід закрити кришками у вигляді зрізаного конусу, менший діаметр якого 
приймаємо d = 0,75 м, а висоту h = 0,5 м, що спростить періодичне очищення реактора і 
відведення біогазу. Висота труби визначається з потрібного об’єму секції, а загальна 
кількість секцій – із заданої пропускної здатності установки. Зливну магістраль слід 
розташувати на висоті  
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де Vu - об’єм субстрату у циліндричній частині,  м3; кV - об’єм конусної частини, м3;  
∆Vt - температурне розширення гнойової маси, м3; D – діаметр труби, м. 

Запропоноване компонування дозволяє виготовити біогазову установку відповідно до 
потреб господарства, з мінімізацією  витрат на будівництво і забезпечити можливість 
поступового нарощування пропускної здатності у подальшому використанні. 
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Предметна складова процесу механізованого збирання льону-довгунця 
характеризується: часом настання ранньої жовтої фази стиглості, а також тривалістю 
ранньої жовтої, жовтої та повної фаз стиглості. Дослідження ймовірнісних характеристик 
перерахованих подій процесу механізованого збирання льону-довгунця, має надзвичайно 
важливе значення, оскільки саме вони є тими чинниками, які формують фонд часу на 
виконання робіт у ньому. Оскільки вони за своєю природою ймовірними, то нам необхідно 
дослідити зазначених подій. З цією метою було зібрано статистичні дані результатів 
щоденних спостережень впродовж 1967–2017 рр. Час настання ранньої жовтої фази 
стиглості льону-довгунця, залежить від багатьох факторів, таких як: сорт, час сівби, 
агрометеорологічні умови у період вегетації. Ними були проведені спостереження за сортом 
льону довгунця К-6, який належить до групи пізньостиглої групи. Виконане нами 
опрацювання статистичних даних відносно часу настання ранньої жовтої фази стиглості 
льону-довгунця уможливило обґрунтування теоретичного закону розподілу Вейбулла, 
функція густини якого має вигляд: 
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 (1) 

Біологічною особливістю льону-довгунця є те, що якість отриманого врожаю 
(продукції) залежить від того в якій фазі його стиглості виконувалося збирання. Найвищу 
якість трести льону-довгунця отримуємо у ранній жовтій фазі стиглості, а найвищу якість 
насіння відповідно у жовтій та повній фазах стиглості. Окрім того необхідно враховувати 
й ту особливість льону-довгунця, що тривалість його фаз стиглості є різною. На їх 
тривалість здійснюють вплив аналогічні чинники, що і на настання ранньої жовтої фази. 

Статистичне опрацювання даних отриманих в результаті виробничих 
спостережень уможливило визначення числових характеристик, а також обґрунтувати 
розподіли тривалості ранньої жовтої, жовтої та повної фаз стиглості льону-довгунця. В 
результаті чого було встановлено, що тривалості згаданих фаз стиглості описуються 
трипараметричним законом розподілу Вейбулла, а їхні функції мають вигляд: 

– тривалість ранньої жовтої фази стиглості 
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– тривалість жовтої фази стиглості 
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– тривалість повної фази стиглості 
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В результаті виконаного нами аналізу було встановлено, що предметна складова 
процесу механізованого збирання льону-довгунця характеризується: часом настання 
ранньої жовтої фази стиглості, а також тривалістю ранньої жовтої, жовтої та повної фаз 
стиглості. Дослідження ймовірнісних характеристик перерахованих подій має 
надзвичайно важливе значення, оскільки саме вони є тими чинниками, які формують фонд 
часу на виконання робіт у ньому. 
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На визначення геометричних розмірів платформи проектованого підіймача для 
технічного сервісу вантажних автомобілів впливають такі значення як відстань між місцями 
призначеними для постановки на опори та колісна база автомобіля. Оскільки, відстань між 
місцями призначеними для постановки автомобіля на опори знаходиться в межах 740…810 
мм, то ми з метою універсалізації приймаємо максимальну ширину підіймача за 
мінімальним її значенням. 

Колісна база автомобіля впливає на вибір довжини конструкції піднімача, а 
оскільки вона може коливатися в значних межах нами було вирішено проаналізувати цю 
інформацію. Для цього ми скористались технічними даними вантажних автомобілів 
підприємств які розміщені поруч та будуть обслуговуватися на станції технічного 
обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД АРМОР ГРУП» 
м. Львів.  

Отримані статистичні дані нами були математично опрацьовані відповідно до 
методики математичної статистики, згідно з чим побудовано розподіл колісних баз усіх 
вантажних автомобілів (див. рисунок).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок – Гістограма та теоретична крива 
розподілу розміру колісних баз автомобілів, які 
планується обслуговувати у ТОВ «ЮНАЙТЕД 

АРМОР ГРУП» 

Зокрема на підставі критерію Х2 Пірсона встановлено, що статистичний розподіл 
колісних баз усіх вантажних автомобілів, які планується обслуговувати у ТОВ 
«ЮНАЙТЕД АРМОР ГРУП»  узгоджується із теоретичним законом Вейбулла. 
Диференціальна функція розподілу наступна:  
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Статистичні характеристики даного розподілу наступні: математичне сподівання 
– 3723,21 мм; середньоквадратичне відхилення – 226,15 мм; коефіцієнт варіації – 0,7. 
Вибірку було зроблено для 80 автомобілів, основна кількість з яких це магістральні тягачі, 
що використовуються на міжнародних перевезеннях. Виходячи із значення 
математичного сподівання та роблячи запас з міркувань безпеки ми приймаємо, що 
довжина підіймача має становити не менше 4000 мм. 
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ПНЕВМАТИЧНА МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ 
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Пневматична машина для внесення мінеральних добрив містить 

кузов 4 (рис. 1), встановлений на рамі 7, днище 3 якого охоплює перфорований живильник 
2, котрий включає планково-прутковий тяговий орган, змонтований на двох валах 11. Над 
верхньою ланкою живильника 2 встановлена регулювальна заслінка 1 для зміни дози 
внесення туків, а під його нижньою ланкою закріплений жолоб 6, один кінець якого 
огинає вал 11, а зріз (край) 10 його протилежного кінця виконаний під гострим кутом до 
повздовжньої осі кузова 4. На рамі 7 встановлено джерело стиснутого повітря 5, 
наприклад, відцентровий вентилятор, до якого через повітропровід 12 приєднано 
матеріалопроводи 14 різної довжини, котрі обладнано ежекторами 9 з лійками 8, що 
розміщені біля обрізу 10 жолоба 6. Матеріалопроводи 14 розміщені під нижньою ланкою 
живильника 2, спрямовані упоперек повздовжньої осі кузова 4, а їх вихідні кінці 
обладнані розсіювачами 13 аеросуміші. 

 
Рис.1  Машина з пневматичною системою для внесення туків 

Під час роботи пневматичної машини завантажені туки виносяться, у 
відрегульованій заслінкою 1 дозі, верхньою ланкою живильника 2 із кузова 4 і подаються 
на жолоб 6, по якому транспортуються нижньою ланкою живильника 2 у зворотному 
напрямку. Стиснуте повітря від джерела 5 через повітропровід 12 поступає в 
матеріалопроводи 14, за ежекторами 9 рухається повітряний потік. Туки, які 
транспортуються по жолобу 6, при проходженні його зрізу 10 просіваються крізь 
перфорації (між прутковий простір) нижньої ланки живильника 2 в лійки 8, через які 
поступають в ежектори 9. В останніх туки змішуються з повітряним потоком, і утворена 
аеросуміш транспортується по матеріалопроводах 14 до розсіювачів 13, якими потік 
розсівається і у вигляді віяла викидається в атмосферу. Під дією одержаної кінетичної 
енергії і сили земного тяжіння туки, які перейшли у вільний політ, розсіваються і осідають 
на поверхню ґрунту. Завдяки виконанню матеріалопроводів 14 різної довжини і установці 
розсіювачів 13 з постійним кроком досягається якісне внесення туків за робочою 
шириною захвата машини. 
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 ПОПЛАВКОВА КАМЕРА КАРБЮРАТОРА 
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Недоліком відомої поплавкової камери є низька точність автоматичного підтри-
мання сталого рівня палива в розпилювачі, спричинена нахилами автомобіля в різних 
площинах при можливих відхиленнях поплавка в камері тільки в одній площині, що по-
нижує точність функціонування дозуючої системи. В результаті від "переливання" палива 
розпилювачем понижуються експлуатаційні показники і економічність ДВЗ, а також погі-
ршується екологія довкілля. 

Запропоновано автоматичне підтримання сталого рівня палива в розпилювачі, при 
будь-яких відхиленнях автомобіля яке забезпечується 
відповідним відхиленням поплавка з перепускним отво-
ром між сідлом і запірною голкою. 

Для цього в камері додатково установлений маят-
ник, верхній кінець якого через сферичний шарнір 
зв’язаний з кронштейном, а нижній кінець – з вантажем, 
причому в маятнику виконаний поздовжній наскрізний 
осьовий отвір, з розміщеним в його середній частині, 
сідлом, верхня частина отвору, через додатково установ-
лений гнучкий паливопровід, сполучена з паливопрово-
дом штатної системи живлення паливом, а в його нижній 
частині розміщений поплавок із запірною голкою з мож-
ливістю взаємодіяти з сідлом. 

Запропонована камера (рис. 1) містить корпус 1 
карбюратора, у верхній частині з отвором 2, через який її порожнина сполучається з атмо-
сферою, а у нижній – розміщений жиклер 3 і паливо 4. На кронштейні 5 корпуса, за допо-
могою сферичного шарніра 6, з можливістю відхилятися у будь-якій площині, приєднаний 
маятник 7. У маятнику 7 виконаний вздовж осі наскрізний отвір 8, верхня частина якого 
через, додатково установлений гнучкий паливопровід 9, з’єднана із паливопроводом 10 
штатної системи  живлення ДВЗ паливом, у нижній частині розміщений поплавок 11 із 
запірною голкою 12, а в середній частині – сідло 13, з яким взаємодіє голка 12. Поплавок 
11 охоплений вантажем 14 з перпендикулярними до осі отворами 15 для гасіння високоча-
стотних коливань маятника 7. 

Працює поплавкова камера наступним чином. При русі автомобіля по горизонталь-
ній площині поплавкова камера розміщується горизонтально, а маятник 7 з поплавком 11 
– вертикально. Паливо з бака паливопроводом 10 надходить в поплавкову камеру і запов-
нює її. Коли рівень палива в поплавковій камері досягне потрібної межі, поплавок 11 під-
німається і притискає запірну голку 12 до сідла 13, і надходження палива припиняється. 
При зниженні рівня палива поплавок 11 опускається, і голка 12 знову відкриває доступ 
паливу в поплавкову камеру, підтримуючи її в горизонтальному положенні його сталий 
рівень в розпилювачі. 

Якщо автомобіль буде рухатися по нахиленій площині поплавкова камера теж на-
хилиться, дзеркало палива в ній займе горизонтальне, а маятник 7 з поплавком 11 і сідлом 
13 – вертикальне положення. При цьому дія голки на сідло не порушиться, оскільки по-
плавок займатиме і утримуватиме голку в попередньому положенні, забезпечуючи сталий 
попередній рівень палива в розпилювачі.  

Застосування запропонованої поплавкової камери у порівнянні з відомою, дасть 
можливість в процесі експлуатації автомобіля з більшою точністю підтримувати сталий 
рівень палива в розпилювачі, підвищити  паливну економічність ДВЗ, зменшити кількість 
токсичних речовин у його відпрацьованих газах і покращити екологію довкілля. 

Рис. 1. Поплавкова камера 

31



ХОДОВА ЧАСТИНА ГУСЕНИЧНОГО МЕЗ  
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Керівник: професор Водяник І.І. 
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Для підвищення ефективності використання гусеничного МЕЗ і покращення на 

ньому умов праці, у підвіску додатково установлений гідравлічний демпфер, виконаний у 
вигляді циліндра з розміщеними усередині штоком і поршнем, а торцями з’єднаним, з 
осьовими отворами для проходження штока, двома кришками, з утворенням двох 
штокових порожнин, які сполучені між собою через додатково установлені гідролінію і 
регулювальний дросель.  

Запропонована підвіска (рис. 1) містить 
по дві  балансирні каретки на кожний борт 
МЕЗ. Кожна каретка складається з двох 
корпусів 1,2, шарнірно з’єднаних між собою 
на осі 3 і які мають вісь 4 коливання на рамі 5 
МЕЗ. На осях 6,7, закріплених на нижніх 
частинах корпусів 1,2, встановлені опорні 
котки 8,9 з можливістю переміщатися 
незалежно один від одного. Верхні частини 
корпусів 1,2 зв’язані з першим 10 і другим 11 
кронштейнами, між якими розміщені 
циліндричні пружини 12,13 для пружного відносного переміщення котків. 

На першому кронштейні 10 додатково установлений гідравлічний демпфер 14 
виконаний у вигляді циліндра 15 з розміщеними усередині штоком 16 і поршнем 17. До 
торців циліндра 15 герметично приєднані кришки 18,19, з осьовими отворами для 
проходження штока 17 і ущільненнями 20,21, утворюючими з ним і поршнем 17 штокові 
порожнини "а", "в", сполучені між собою гідролінією 22 через регулювальний дросель 23. 
До кришки 18 приєднана, для захисту штока 17, кришка 24, а кришка 19 жорстко зв’язана 
із першим кронштейном 10 з отвором для проходження штока 16, який шарнірно 
з’єднаний, з додатково установленим крейцкопфом 25 у напрямній 26, жорстко зв’язаній з 
першим кронштейном 10, і з одним кінцем тяги 27, протилежний кінець якої шарнірно 
з’єднаний з другим кронштейном 11. Напрямна 26, крейцкопф 25 і тяга 27 розміщені 
усередині циліндричних пружин 12,13. 

Ходова частина із запропонованою підвіскою працює наступним чином. 
При русі МЕЗ по горизонтальній поверхні без перешкод його вага через раму 5, 

вісь 4, корпуси 1,2 і опорні колеса 8,9 передається на гусеничний ланцюг (на кресленні не 
показаний), забезпечуючи плавність ходу МЕЗ без коливань і розгойдування. 

У випадку різкого наїзду гусеничного ланцюга МЕЗ на перешкоди, завдяки 
податливості і деформації пружин 12,13, виникають вертикальні коливання, які, залежно 
від перешкод, можуть викликати різкі поштовхи і удари, а також автоколивання і 
розгойдування підвісних мас. Однак це буде гаситися гідравлічним демпфером 14, 
створюючим динамічний опір внаслідок перетікання через дросель 23 робочої рідини із 
порожнини "а" у порожнину "в" і навпаки, обумовленого переміщенням поршня 17 і 
циліндра 15, спричиненого дією, через кронштейни 10,11, корпуси 1,2 і опорні колеса 8,9, 
перешкоди. Ступінь гідравлічного демпфування, а отже, гасіння коливань ходової частини 
і всього МЕЗ може змінюватися і настроюватися на оптимальну величину дроселем. 

Застосування запропонованої еластичної підвіски, у порівнянні з уже відомими, 
дасть можливість усунути надмірні автоколивання і розгойдування, покращити плавність 
ходу при русі МЕЗ по поверхнях з перешкодами, що підвищить ефективність їх 
використання і покращить умови праці на них. 

Рис. 1. Еластична підвіска 
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Керівник: к.т.н., доцент Грушецький С.М. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет  
 

Численними попередніми дослідженнями встановлено, що внесення мінеральних 
добрив одночасно з сівбою зернових та інших сільськогосподарських культур, коли 
стартові дози добрив вносяться на рівні ложа для насіння, а основна доза добрив 
вноситься нижче рівня загортання насіння зі зміщенням у горизонтальній площині, 
дозволяє досягти економії добрив на 30…45%.  

Таким чином очевидно, що суміщення операції сівби зернових та інших 
сільськогосподарських культур з основним удобренням ґрунту є ресурсоощадним 
заходом. В зв’язку з цим виникає необхідність у розробці та дослідженні такого 
комбінованого машино-тракторного агрегату, який би дозволяв здійснювати висів з 
одночасним внесенням мінеральних добрив відразу стартовими і основними дозами. 
Причому, його конструкційно-технологічне виконання повинно забезпечувати 
підвищення техніко-економічних показників роботи. Практичне розв’язання саме такої 
задачі і обумовлює актуальність даної роботи. 

Для дослідження процесу сівби зернових культур і внесення мінеральних добрив 
стартової і основної дози, які суміщені із сівбою зернових культур, розроблено 
експериментальну установку – комбінований удобрювально-посівний агрегат у складі 
двох зернотукових сівалок (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Загальній вигляд експериментальної установки 
 
Перша сівалка даного комбінованого посівного агрегату забезпечує внутрішньо-

ґрунтове внесення необхідної основної дози мінеральних добрив на глибину 7…9 см з 
міжряддям 25 см, а друга – сівбу зернових культур на глибину 2…6 см з міжряддям 12,5 см із 
одночасним внесенням стартової дози мінеральних добрив. Отже, перша сівалка формувала 
висів добрив в кожен другий рядок другої сівалки, яка виконувала звичайний процес 
зернотукової сівалки. 

Для агрегатування сівалок між собою і з трактором сконструйовано та виготовлено 
спеціальна зчіпка, на конструкцію якої був отриманий патент України, застосування якої 
дозволить забезпечувати необхідну маневреність комбінованого агрегату при роботі і 
транспортуванні. 

Обґрунтовано загальну методику експериментальних досліджень комбінованого 
удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату, який призначений для сівби 
зернових культур із суміщенням в одному проході: внесення стартової і основної дози 
гранульованих мінеральних добрив. 
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 Мале підприємництво має спроможність порівняно швидко створювати робочі 
місця, гнучке в плані адаптації до ринкових вимог, інноваційність тощо. Це досягається 
завдяки спрощеній організаційно-управлінській структурі, можливості швидкого 
перепрофілювання на виробництво нових видів продукції, орієнтації на кінцевого 
споживача, відсутності формалізованої управлінської структури. 

Але існує ряд чинників, які гальмують розвиток малого бізнесу та завдають йому 
значної шкоди – економічної, соціальної та іміджевої.  

Економічні фактори:  
– слабка державна підтримка розвитку малого підприємництва;  
– велика кількість нормативно-правових актів, які суперечать одне одному та 

створюють підґрунтя їх подвійного трактування;  
– низький рівень адміністративних послуг;  
– проблеми фінансування;  
– недосконалість системи митних процедур та системи оподаткування (високі 

тарифи на послуги митниці, нерівні вимоги оподаткування суб’єктів підприємництва на 
загальних підставах та платників єдиного податку тощо);  

– недосконалість та обтяжливість системи адміністрування податків;  
– невпорядкованість повноважень наглядових державних органів;  
– корупція на всіх рівнях державної влади;  
– високий рівень «тінізації» підприємницької діяльності та трудових відносин  

роботодавців з найманими працівниками;  
– нестача кваліфікованих кадрів, особливо робітничих професій. 
Працеохоронні чинники: 
- неналежна підготовка з питань охорони праці керівника та працівників; 
- відсутність стратегії та тактики запобігання небезпекам; 
- відсутність фахівців з охорони праці; 
- вимушене сумісництво (керівник виконує декілька функцій); 
- відсутність обігових коштів і економія витрат на охорону праці; 
- інформаційний «голод» (працеохоронна інформація не доходить до споживача); 
- формальність перевірок контролюючих органів Держпраці та реагування на 

результати їх перевірок.  
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На культиваторах застосовують такі робочі органи, як лапи, підгортачі, голчасті 

диски, підживлювальні ножі, штанги та полольні зуби. Існуючі робочі органи 
культиваторів не задовольняють в повній мірі агротехнічні вимоги які ставляться до 
поверхневого і мілкого обробітку ґрунту. Щоб досягти потрібної якості обробітку 
ґрунту, потрібні робочі органи, які можуть змінювати свої технологічні і геометричні 
параметри. Тоді можна буде оперативно управляти технологічним процесом обробітку 
ґрунту. 

Культиватор з удосконаленим робочим органом призначений для передпосівного і 
основного обробітку грунту на глибину 8-16 см зі збереженням на її поверхні не менше 
60% стерні і інших пожнивних залишків.  

Конструкція робочого органу культиватора (стрільчата лапа)  дозволяє оперативно 
керувати технологічним процесом обробітку ґрунту тобто змінювати технологічні і 
геометричні параметри. 

Запропонований робочий орган культиватора – стрілчата лапа складається з: 
тримача стійки 8, до якого за допомогою ролика з підшипником 7 кріпиться трубчаста 
стійка 10. Для гасіння поштовхів 
використовують амортизаційну пружину 
9. У нижній частині стійки за допомогою 
болтів 6 закріплено остов лапи, на яку 
закріплені права і ліва стрільчасті лапи 
11. В передній носовій частині лапи 
закріплено долото 5. Стрільчасті лапи і 
долото з'єднані шарнірно через куліси з 
вертикальним штовхачем. 

Зміна геометричних параметрів 
відбувається таким чином: при русі 
штока гідроциліндра який з'єднаний з 
вертикальною штангою 1, починає 
рухатися горизонтальний штовхач 3, за 
рахунок даного руху починає 
змінюватися кут кришіння грунту і 
ширина захвату лапи. Кут долота 5 до 
горизонту змінюється за допомогою 
куліси 4, яка сполучена з повзуном 2. 

Дане удосконалення робочого 
органу (стрільчатої лапи) забезпечить 
необхідну якість кришіння ґрунту, а 
також дасть можливість керувати 
технологічним процесом культиватора 
залежно від стану ґрунту. 

 

Рисунок 1. – Схема удосконаленого робочого органу 
культиватора КСТ-3,8 
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Одним з основних базових елементів різних технологій, який в подальшому визначає 
належність кожної з технологій до конкретної з груп, є система основного обробітку 
ґрунту, від якої залежить агрофізичний стан оброблювального шару, його будова, 
протікання мікробіологічних процесів у ґрунті. Саме система основного обробітку ґрунту 
та комплекс технічних засобів для її реалізації в значній мірі визначають рівень 
енергоощадності конкретної технології, її екологічну та економічну спрямованість.  

Вимоги до обробітку можуть технічно і технологічно по-різному реалізовуватися,  
відповідно до чого їх поділяють на:  

- традиційну (на основі оранки), 
- консервуючу (на основі глибокого розпушення); 
- мульчуючу (на основі поверхневого рихлення); 
- пряму сівбу культур. 
проаналізувавши структуру витрат на виробництво продукції рослинництва в 

розрахунку на 1 га посівної площі встановлено, що ефективним напрямком зменшення 
витрат в господарстві на виробництво продукції рослинництва є зменшення витрат на 
експлуатацію МТП шляхом вибору раціональної системи обробітку ґрунту, оскільки їх 
частка сягає 30-35 %, в яких зокрема витрати на пальне складають 60-70 %. Це той ресурс, 
на який можливий вплив безпосередньо в господарстві, оскільки використовувані системи 
обробітку ґрунту і сівби є найбільш енерговитратними ланками повного технологічного 
ланцюга. 

Окреслено також перспективи застосуванням різних систем обробітку ґрунту, на 
основі чого встановлено, що прогнозним напрямком удосконалення обробітку ґрунту є 
зменшення його інтенсифікації на основі диференціації, що буде залежати від ґрунтово-
кліматичного розташування та розмірно-ресурсно-технологічного забезпечення 
господарства (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Прогнозна структура 
застосування різних систем обробітку 

ґрунту: 
1 – традиційна 2 – консервуюча   

3 – мульчуюча 4 – No-till та Minni-Тill 
 

Тому обґрунтований вибір системи обробітку ґрунту є похідною впливу різних 
чинників, найбільш вагомим з яких є можливість ресурсозбереження безпосередньо в 
господарстві на основі управління витратами на експлуатацію МТП. Встановлено тренд у 
бік зменшення інтенсифікації обробітку ґрунту на основі диференціації, що буде залежати 
від ґрунтово-кліматичного розташування та розмірно-ресурсно-технологічного 
забезпечення господарств. 
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На сучасному етапі розвитку агротехніки основними завданнями механічного 

обробітку ґрунту є: створення у ґрунті сприятливих водно-повітряного та теплового 
режимів для відповідних культурних рослин; забезпечення та адаптація у часі й 
просторі умов раціонального живлення вирощуваних культурних рослин; боротьба з 
бур'янами, шкідниками та хворобами культурних рослин; відповідне переміщення 
шарів ґрунту, органічних і мінеральних добрив та рослинних решток; попередження 
вітрової та водної ерозій на посівних площах, забезпечення загальної та локальної 
екологічної безпеки агротехнічних прийомів. 

Інтенсифікація аграрного виробництва передбачає вирішення завдань обробітку 
ґрунту комплексно, з урахуванням усіх вагомих чинників, для повного задоволення 
потреб вирощуваних сільськогосподарських культур. 

Метою даної розробки є покращення технологічного процесу, а саме за один прохід 
по полю агрегат буде виконувати розпушування оброблюваного шару, кришіння 
утворених грудок, вичісування бур'янів та формування поверхневого мульчуючого 
вологозберігаючого шару грунту. 

Комбінована машина 
(рис. 1) складається з 
універсальних стрільчастих 
лап 9 (9 шт.), сферичних 
дисків 8 (10 шт.), голчастого 
модуля 7, рами 3, начіпного 
пристрою 2, механізму 
регулювання глибини 
обробітку 4, опорних коліс 1, 
механізмів регулювання 
заглиблення дисків 6 і 
голчастого модуля 5. 

 
 
 

Рисунок 1. – Схема удосконаленої комбінованої машини ОП-3,8 
 
Стрільчасті лапи є пасивними робочими органами, вони не забезпечують необхідну 

ступінь кришіння і вирівнюваність поверхні оброблюваного шару, тому додатково 
використовуються сферичні диски для кращого кришіння і зменшення розмірів грудочок 
грунту, а також голчастий модуль в результаті роботи якого грудки ретельно кришаться, 
шар грунту добре аерується, а бур'яни вичісуються з оброблюваного шару на поверхню 
поля, яка виключає повторну приживлюваність бур'янів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛОГРАМНОГО 
КОПІЮВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДИСКОВОГО 
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208-”Агроінженерія” 
Керівник: професор, заслужений працівник освіти України 

Рудь А.В. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Нами досліджена взаємодію сил, що виникають у рухомих з'єднаннях 
паралелограмного механізму копіювання поверхні грунту дискового сошника посівного 
комплексу “Агро-Союз Turbosem II 19-60”. Проведена оцінка сил реакцій у рухомих 
з'єднаннях (точки А, В, А1, В1, рис.) за екстремального випадку при наїзді диска на 
перешкоду: R = 1209,48 Н; RА = 876 Н; Rв = 2377,3 Н; RА1 = 678,89 Н; RВ1 = 688,98 Н.  

Рис.  Силова картина взаємодії між елементами  паралелограмного  копіювального механізму: 
1 – верхня тяга, 2 – нижня тяга, 3 – стояк, 4 – пружина, 5 – диск, 6 – опорне колесо,                         

 7 – прикочуюче колесо, 8 – важіль прикочуючого колеса. 
Обґрунтовані основні закономірності взаємодії дискового сошника з грунтом за 

динамічних навантажень, що дозволяє для будь-якого моменту часу та положення 
механізму копіювання визначати раціональні значення параметрів його рухомих з'єднань. 

При цьому екстремальною ситуацією прийнято таку, за якої довжина перешкоди 
буде меншою за міжосьову відстань між опорним та прикочуючим колесом, а висота 
перешкоди більшою за заглиблення прикочуючого колеса в грунт. 

Диференціальні рівняння руху верхньої тяги мають вигляд [1]. 
                                                (1) 

                                         (2) 

                                                                                                                                                     (3) 
де  - маса тяги АD, кг; І - осьовий момент інерції важеля АD відносно центральної осі, 
кг·м2;  - проекція прискорення центра мас (точка С1 рис. 1) на вісь y, м/с2; ẏ1 — проекція 
прискорення центра мас на вісь y, м/с2; Р4 - вага пружини, Н; Р1- вага тяги АD, Н; SD- 
реакція пружини DD1, Н; 0, Ψ - кутові конструктивні розміри, град.; (  - кут, який 
визначає початкове положення центру ваги важеля Сі, град.; - поточне значення кута 
повороту тяги, град. 

З рівняння руху нижньої тяги механізму нами виведене диференціальні рівняння. 
1. Проектування сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для виконання 

курсових проектів з розробки сільськогосподарської техніки при підготовці фахівців напрямку 
6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”. І.М. Бендера, А.В. 
Рудь, Я.В. Козій та ін. / за редакцією І.М. Бендери, А.В. Рудя, Я.В. Козія. – Кам’янець-
Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 640 с. 
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Для лущення зерна в вітчизняному круп’яному виробництві використовується 

вертикальна лущильно-шліфувальна машина А1-ЗШН-3. Робочими органами машини є  
6...7 абразивних дисків, що обертаються на вертикальному валові в ситовій нерухомій 
обичайці, що, у свою чергу, укладена в сталевий, також нерухомий, корпус. 

Вихідне зерно надходить у робочу зону лущильника між обертовими дисками і 
ситовою обичайкою, де в результаті стирання обертовими абразивними дисками, тертя об 
обичайку, а також взаємного тертя зерен поступово відокремлюються зовнішні оболонки. 

При терті, як відомо, виділяється велика кількість тепла, а при лущенні зазначеним 
способом значна частина відділених зовнішніх шарів являє собою дрібний продукт у виді 
борошенця, дрібної дробленки і здрібнених оболонок. Тому зона продувається повітряним 

потоком, що входить разом із зерном виходить через отвори 
ситової обичайки, відводячи тепло і захоплюючи дрібні фракції 
відходів. Інтенсивність обробки продуктів у машині залежить від 
тривалості його перебування в робочій зоні. При повному 
заповненні робочої зони тривалість обробки прямо пропорційна 
обсягові робочої зони і обернено пропорційна продуктивності 
машини. 

Регулювання швидкості руху продукту в робочій зоні, що 
забезпечує нерозривність потоку при заданій продуктивності, 
забезпечується клапаном на виході продукту. 

Перевагою машини є її універсальність, тому що вона може 
застосовуватися не тільки для лущення пшениці, ячменю, але і 
шліфування крупів: її застосовують для лущення і шліфування 
проса, а також для рису.  

Пропонуємо удосконалити лущильно-шліфувальну 
машину з порожнистим валом для підведення повітря в зону 
лущення. 

Принцип роботи. Продукт обробляється в кільцевому 
просторі між дисками і металевою обичайкою. Час обробітку 
регулюється випускним патрубком, яким встановлюється 

потрібний переріз вихідного отвору. Вентилятор встановлено окремо від машини і 
всмоктує повітря з простору, що обрамлює зовнішню поверхню обичайки. Повітря 
поступає в пустотілий вал машини 1 і через радіальні отвори розподіляється по 
перфорованим металевим кільцям 2, що встановлені між дисками 3. Рівномірний потік 
повітря пронизує шар продукту, захвачує дрібні оболонкові і борошнильні частинки, і, 
проходячи через отвори в обичайці, поступають в патрубок, а потім в циклон. 

Щоб забезпечити підпирання в робочій зоні, необхідно до початку подачі продукту 
в машину, що працює на холостому ходу, закрити клапан на випускному патрубку, потім 
відкрити заслінку в приймальному патрубку, і прослідкувати момент його заповнення. 
Після чого відкрити клапан в патрубку настільки, щоб рівень продукту в патрубку 
залишався незмінним, тобто щоб кількість продукту, що виводиться з машини, була рівна 
кількості поступаючого.  

Рисунок 1. – Схема 
удосконаленої лущильно-

шліфувальної машини 
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Оціночним показником роботи про дискованого поля при обробці ґрунту (стерні, 
пожнивних решток високостеблових культур, розробити та інших), є розпушення ґрунту, 
подрібнення грудок, вирівнювання поверхні поля, знищення і вичісування буряків та 
інше. 

Виробничий досвід показав, що існуючі в нашій країні борони, обробляють ґрунт 
на малу глибину приблизно до 15 см на легких ґрунтах і до 9 см на твердих ґрунтах, а 
також погано знищують і вичісують ґрунт, подрібнюють грудки, вирівнюють поверхні 
поля, заносять в ґрунт поживні рештки та ін. 

В основному після дворазового проходу дискових борін обробляють ґрунти 
лемішними плугами для обертання скиб і занесення рослинних поживних решток. Це 
негативно відображається на механічному складу ґрунту (ущільнення, втрата вологи), а це 
в свою чергу негативно впливає на урожайність сільськогосподарських культур. 

При обробітку ґрунту, виникає проблема якісного глибокого розпушення 
дисковими боронами. Обробіток ґрунту і подрібнення рослинних решток після збирання 
кукурудзи, соняшника та інших культур, лущення стерні, поверхневого обробітку 
ущільненого ґрунту, часто не відповідає агротехнічним вимогам, із-за неправильної 
розстановки робочих органів, вибору кута атаки і радіусу сфери диска (по відношенню до 
діаметра диска). 

Для посіву зернобобових культур без перевертання пласта лемішними плугами, а 
також для розпушення скиб після оранки, обробітку ґрунту і подрібнення рослинних 
решток, лущення стерні, обробітку замість зябу при вологості 32% та твердості ґрунту 
3,7 мПа, пропоную використати нову удосконалену дискову секційну борону. 

При обробці ґрунту дисковою новою бороною задовольняються агротехнічні 
вимоги. Для більш ефективнішого використання сили тяги трактора збільшуємо ширину 
захвату борони. Для збільшення глибини обробітку і якісного розпушування ґрунту 
розраховуємо діаметр і віддаль між дисками, виходом із висоти гребенів. 

Дискова широкозахватна борона складається (рис.) із основної рами 1, бокових 
секцій 2 і 7, завдяки уніфікованим гідроциліндрам переводиться в транспортне і робоче 

положення. При транспортному положенні борона 
опирається на чотири центральних пневматичних колеса 
3. До основної рами кріпиться дві передніх 4 і дві задніх 
дискових батарей 5. В центральній передній частині 
секції встановлений додатковий диск 6, який руйнує 
гребінь із ґрунту, що утворюється між батареями. Рама і 
дві бокових секції, які з'єднані між собою шарнірно, 
дозволяють копіювати їх мікрорельєф поля. 

Кут атаки дисків встановлений на максимальну 
глибину обробітку ґрунту і він є постійним. При 
глибокому заглибленні дисків після таких культур, як 
буряки, картопля та інші, глибину дискування регулюють 
опусканням пневматичних коліс. 

 
Рис. Борона БДШ-8,4 
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При вирощуванні зернових культур велике значення має боротьба з хворобами та 

внесення достатніх поживних речовин для отримання високих врожаїв. Однак при 
суцільному висіву даних культур при подальшому догляду за ними частина рослин 
знищується внаслідок проходу агрегатів для догляду за посівами. Щоб зменшити витрати 
посівного матеріалу необхідно формувати транспортні доріжки. Окрім перекриття певних 
висіваючи апаратів пропонується зміщення сошників з метою розширення ширини 
транспортних доріжок. 

 

 
 
 

Рисунок 1.  Сошник сівалки з кріпленням до повідка через проставку: 
1 – пластина повідка; 2 – повідок; 3 – проставка; 4 – сошник; 5 – пластина сошника;   

6 – болт кріплення 
 

Щоб запобігти втратам насіннєвого матеріалу необхідно окрім перекриття 30 і 31 
сошників сівалки при агрегатуванні в складі одномашинного агрегату і 6,7 сошників а у 
складі багатомашинного агрегату  за допомогою проставки змістити сошники 5.30 вліво 
та сошники 8,31 вправо на 50 мм. Таким чином між сошниками 4 і 5, 8 і 9, 28 і 29, 32 і33 
міжряддя зменшується з 150 мм до 100 мм. При такому розміщенні сошників ширина 
транспортних доріжок становить 550 мм.    

Така ширина транспортних доріжок дає змогу використовувати на догляді за 
посівами зернових культур трактори і сільськогосподарські машини з типорозміром шин 
(15,5 – 38) ширина яких у навантаженому стані становить 400…420 мм а захисна зона 
становитиме 65…75 мм.                                                 
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Результатом процесу обробітку ґрунту є зміна його фізико-механічних 
властивостей. Враховуючи механічну дію робочих органів ґрунтообробних машин на 
ґрунт, можна змінити функціонально зв’язані між собою щільність, пористість та питомий 
об’єм твердої фази. В залежності від мети обробітку ґрунту, ці величини необхідно 
змінювати в сторону збільшення або зменшення.  

Механічний обробіток ґрунту здійснюється за рахунок взаємодії робочого органу 
ґрунтообробної машини з ґрунтовим середовищем. Для формалізації цієї взаємодії необхідно 
виділити два послідовних процеси. Перший – це створення напружено-деформованого стану 
й другий – забезпечення переміщення ґрунту в просторі та часі. Як в першому, так і в другому 
процесі, відбуваються зміни фізико-механічних властивостей ґрунту.  

У першому процесі під дією деформатора в ґрунті виникають напруження. 
Напруження середовища викликають в ньому деформації об’ємні (деформації першого 
роду) та формозміни, або зсувні (деформації другого роду). При цьому, перший процес 
(створення напружено-деформованого стану) слід розділити на дві фази – фазу малих 
деформацій до порушення суцільності й руйнування зв’язків між ґрунтовими частинками 
– фазу руйнування суцільності й пластичної течії.  

Напруження, які створює 
робочий орган, функціонально зв’язані 
з деформаціями (ε1, ε2, ε3) = f(σ1(t), σ2(t), 
σ3(t), ψ(xi),). Цей функціональний 
зв’язок має вигляд, який залежить від 
пружності, в’язкості та граничного 
напруження руйнуванpня міцності. 
Умовно вплив співвідношень 
компонентів напружень (деформацій) 
на зміну властивостей можна виразити 
графічно через функцію BWV (рис.), 
яка залежить від гідростатичних 
напружень  m та максимальних 
дотичних напружень max  .  

Мета механічного обробітку 
ґрунту зводиться до зміни його 

фізикомеханічних властивостей. У результаті різних видів механічного обробітку можуть 
бути змінені такі властивості ґрунту: пористість, BWV , коефіцієнт пористості та загальна 
густина і, як наслідок зміни пористості, – зміна об’ємної вологості ґрунту . Всі ці 
величини функціонально зв’язані між собою. 

,    (1) 
де 1, 2 - найбільше та найменше головне напруження, відповідно. 

Під дією гідростатичної складової напружень відбуваються об’ємні деформації 
(зворотні або залишкові), при яких змінюються щільність, пористість та BWV . В 
залежності від знаку величини  m, щільність та пов’язані з нею величини збільшуються 
або зменшуються.  

Рис.  Зв’язок між пористістю, BWV , коефіцієнтом 
пористості та загальною густиною 
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Різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, зональність сільського господарства 

та необхідність постійного підвищення родючості сільськогосподарських угідь, 
оптимізації водно-повітряного режиму використовуваних земель, запобігання водної та 
вітрової ерозії, обумовили наявність широкого спектру ґрунтообробних знарядь різних 
типів та конструкцій. Одне з провідних місць в цьому спектрі займають ґрунтообробні 
знаряддя з дисковими робочими органами. Основними типами знарядь з дисковими 
робочими органами є дискові плуги, дискові лущильники та дискові борони. Дискові 
плуги, в свою чергу, поділяються на прямі, сферичні та з вирізними вікнами. Їх 
застосовують для обробітку твердих сухих ґрунтів на глибину 25-30 см, а також ґрунтів, 
які містять потужні корені дерев. Характерною особливістю дискових плугів є 
індивідуальна система кріплення дисків, причому диски мають діаметр D = 600…800 мм й 
встановлюються до напрямку руху ґрунтообробного знаряддя під кутом α = 40…45˚, а до 
вертикалі - під кутом β = 15…20˚. Дискові лущильники, відповідно до відомої 
класифікації, поділяються на сферичні, прямі, голчасті та з вирізними вікнами. Дискові 
борони за призначенням поділяються на польові, садові та болотні; за типом робочого 
органу – на сферичні, голчасті, плоскі та з вирізними вікнами. Дискові лущильники і 
борони відрізняються тим, що диски складаються в батареї на загальних, звичайно 
горизонтальних осях (β = 0); кут α установки дисків до лінії руху у борін не перевищує 12-
25°, а у лущильників досягає до 35°. 

Розрізняють такі типи дискових робочих органів: плоскі диски, сферичні диски, 
вирізні диски, лункоутворювачі, крильчатки, голчасті диски та дискові копачі. 
Конструкційні схеми цих робочих органів наведені на рисунку.  

 
Рис. Дискові робочі органи:  

а) плоский диск; б) сферичний диск; в) вирізний диск; г) лункоутворювач; 
 д) крильчатка; е) голчастий диск; є) дисковий копач. 

 
Плоскі диски використовують як дискові ножі на плугах, в лущильниках, 

призначених для обробітку ґрунтів, схильних до вітрової ерозії, в сівалках. Сферичні 
диски застосовують як робочі органи дискових плугів, лущильників, борін, іноді сівалок. 
Вирізні диски встановлюють на важких боронах, які використовують як для первинного 
обробітку важких дернових ґрунтів, так і для розробки зв’язаних скиб, піднятих при 
оранці болотних та кущово-болотних земель. Лункоутворювач застосовують для 
обробітку ґрунтів, схильних до водної ерозії. Крильчатка використовується разом із 
плугом (трилопатева), чи культиватором (чотирьохлопатева) для обробітку ґрунтів, 
схильних до водної ерозії. Голчастий диск – робочий орган ротаційної мотики, голчастої 
борони, культиватора. Дисковий копач використовується на бурякозбиральних 
комбайнах, які відокремлюють гичку та корені. 
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Контейнеровоз призначений для перевезення контейнерів з фруктами, з місця 
збирання, до місця зберігання або  переробки. Контейнеровоз дозволяє встановлювати на 
нього 12 контейнерів, виготовлених на основі ящикового піддона ТМ139  розмірами: в 
довжину 1100 –  мм., в ширину 1000 – мм..  

Для обґрунтування раціональності вибору контейнеровоза необхідно зробити  
підбір тягового агрегату. Тяговий агрегат вибираємо із умови: 

Рта  Rа ,                                                                                                   (1) 
де:  Рта – сила тяги тягового агрегату, Кн;  
        Rа – опір причіпного агрегату – контейнеровоза, кН. 

Виходячи із умов роботи підприємства, кліматичних умов, самим пріоритетним 
тяговим агрегатом є трактор МТЗ 1221. Приведемо необхідні розрахунки для перевірки 
вищевказаної умови: 

Сила тяги трактора – Рт, кН.: 
Силу тяги трактора приймаємо для покриття, на якому  воно потрібне мінімальним. 

Таким покриттям є польва дорога. Мінімальна сила тяги при цьому складає 6,10 кН,   
Рт = 6,10 кН. 

Сила тяги тягового агрегату – Рта, кН.: 
Рта = Рт-Р                                                                                            (2) 

де:  Р - сила опору підйому, кН. 
             Р = g·Мт·j,                                                                                             (3) 

де:  g – прискорення вільного падіння, м/с; 
        Мт – маса трактора, т; 
        J –нахил  місцевості , в сотих долях. 
Для розрахунку приймаємо: g = 9,81 м/с.; Мт = 5,15 т.; j = 0,04: 

Р = 9,81·5,15·0,04 = 2,02 кН; 
Рта = 6,10-2,02 = 4,08 кН. 

Опір причіпного агрегату – Rа, кН: 
Rа = Gм· (fпр+j)                                                                                        (4) 

де:  Gм – вага причіпного агрегату, кН; 
fпр – коефіцієнт опору кочення коліс причіпного агрегату. 

Для розрахунку приймаємо: Gм = 70 кН; fпр = 0,08, відповідно [2] 
 Rа = 70· (0,08·0,04) = 0,22 кН, 
 Рта  Rа,     4,08  0,22. 

Умови виконуються, отже,  тяговий агрегат підібрано правильно. 
Розробка є зварювальною  конструкцією – рамою. Дана конструкція зварюється із 

швелерів ДСТУ 8240-89 №16, які підсилюються косинками із сталі марки Ст3 ДСТУ 
14637-89. На всю довжину боковин рами встановлюється блок обмежувальних роликів, 
які виконують роль як обмежувача, так  і полегшують пересування фруктових контейнерів 
вздовж контейнеровоза. 

Ролики також  представляють собою зварювальну конструкцію із сталі марки Ст3 
ДСТУ 14637-89 . На передній частині контейнеровоза розміщується упор для контейнерів. 
Контейнеровоз встановлюється на шасі, яке має вісь,  два балансира і чотири колеса. До 
трактора контейнеровоз причіпляється на задню зачіпку за допомогою дишла, кулака і пальця.  
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В одержанні високих урожаїв та збільшення валових зборів картоплі винятково 

важливе значення має організація її насінництва в господарствах. В одному господарстві 
треба вирощувати не більше 2-3 сортів різних строків достигання. Садильний матеріал має 
дуже важливе значення до урожайності в цілому. 

Пристрій для різання насіннєвої картоплі дає можливість зменшити затрати праці 
на різання насіннєвої картоплі і повністю виключає ручну працю. Пристрій ріже картоплю 
масою 80-110 г. на масу 40-55 г., що дає більш високі врожаї при садінні картоплі масою 
40-55 г. ніж при садінні картоплі масою вищу за ці показники. При садінні картоплі 
вказаною масою збільшується не тільки врожайність але й вміст крохмалю на 0,4%, 
зменшується кількість хворих кущів на 0,9%. Виходячи з цього видно що установка для 
нарізання бульби необхідна при вирощуванні високих врожаїв. 

Установка має раму, бункер для клубнів, вичерпуючий апарат, орієнтуюче, і 
ріжучий пристрій. Для відводу вичерпуючих клубній встановлено внизу стрічковий 
транспортер,який приводиться в рух електродвигуном. 

Вичерпуючий апарат складається з основи, регульованої заслінки  і клапанів, 
взаємодіючих з ексцентричним валом. Вичерпуючий апарат представляє собою 
циліндричний барабан, до якого в шахматному порядку прикручені ложечки. 
Орієнтуючий пристрій включає плоскі пружні гумові диски з нерухомими боковинами, 
закінчується звуженими створками. Щоб не було утворення зводів з клубнів при 
вичерпуванні, в проміжках між рядами ложечок по довжині барабана встановлені 
пруткові відбивачі, закріплені на нерухомих боковинах. Привід робочих органів 
здійснюється від мотор-редуктора потужністю 0,5-1,0 кВт.  

Різка картоплі виконується таким чином. Завчасно підібрана  поштучно 
захвачується ложечками вичерпуваного апарата і поступає в пристрій  при цьому 
клубні,які попали між ложечками, скидаються прутковим відбивачем назад в живильний 
шар. Які залишилися в ложечках клубні центруються створками і ріжуться дисковими 
ножами на дві частини. По лотку матеріал направляється на стрічковий транспортер. 
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Штангові обприскувачі призначені для суцільного обприскування 
об’єктів обробки робочими рідинами пестицидів або рідкими 
мінеральними добривами типу КАС (карбамiдно - аміачної селітри). Агрегатуються з 
тракторами класу 1,4-2; Обприскувачі випускаються у семи модифікаціях, якi залежно вiд 
потреби замовника можуть мати різну комплектацію.  

Обприскувачі складаються з шасі; бака  для робочої рідини з гідравлічною 
мішалкою; мембранно-поршневого насоса; пульта керування, до якого належать 
регулятор тиску, манометр, кран промивки фільтра пульта керування, секційні клапани, 
розвантажувальний клапан; всмоктувальної і нагнітальної магістралей; розпилювального 
робочого органа – штанги; заправного рукава. Раму обприскувача обладнано поворотним 
дишлом, що забезпечує рух обприскувача колією трактора, зменшуючи пошкодження 
рослин. Обертання ексцентриковому валу мембранно-поршневого насоса передасться 
безпосередньо вiд вала відбору потужності (ВВП) трактора через карданну передачу (рис). 

Рис.  Технологічна схема штангового обприскувача: 
1 – бак; 2 – триходовий вентиль; 3 – заправний рукав; 4 – всмоктувальний фільтр; 5 – мембранно-

поршневий насос; 6 – дросельний клапан; 7 – регулювальний вентиль; 8 – напірний самоочисний фільтр;                             
9 – гліцериновий манометр; 10 – регулятор тиску; 11 – розвантажувальний клапан; 12 – кран промивки 

фільтра пульта керування; 13 – секційний клапан; 14 – гiдромiшалка; 15 – штанга. 
 
Працює обприскувач так. Робоча рідина з бака через триходовий вентиль, 

всмоктувальний фільтр  засмоктується мембранно-поршневим насосом  і подасться в 
нагнітальну магістраль. Проходячи через напірний фільтр, робоча рідина надходить на 
пульт керування (ПК). Через розвантажувальний клапан  рідина надходить до секційних 
клапанів. Мембранно-поршневий насос забезпечує стабільний тиск робочої рідини, який 
установлюють регулятором, i контролюється манометром. Через відкриті клапани 
трисекційного розподільника рідина надходить до секцій штанги  i, проходячи через 
розпилювачі, подрібнюється на дрібні краплини, якi покривають оброблювані об’єкти. 
Залежно вiд потреби, можуть працювати один, два або три клапани секційного 
розподільника. Крім ручного керування подачею рідини в штангу на обприскувачі, можна 
установлювати дистанційне керування i комп’ютерну систему керування технологічним 
процесом, яка забезпечує потрібну норму витрати рідини на гектар незалежно від 
швидкості руху i видає інформацію про кількість обробленої площі, фактично витраченої 
рідини i залишок її в баку. 

Технологічний процес обприскування при застосуванні різних технічних засобів 
майже однаковий. Відмінність полягає в застосуванні різних способів обприскування і 
виборі режиму роботи машин залежно від конкретних умов виконуваних обробок. Тому 
несправності які згубно впливають на якість обприскування також однакові а саме: 
непостійний тиск під час обприскування або падіння тиску; пошкодження резервуару та 
витік робочої рідини; згин та скручення штанги; пошкодження форсунок.  
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Рис. 1. Схема експериментальної установки: 
1 – станина; 2 – робоча камера;  

3 – електродвигун АІР 56 В4 УЗ 1Р54; 4 – блок 
управління; 5 – пульта автоматичного 

керування; 6 – нагнітальний вентилятор;  
7 – нагнітальний повітропровід;  

8 – гофрований повітропровід 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  
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Для дослідження процесу СВЧ-сушіння фруктів була розроблена і спроектована 
експериментальна сушильна установка (рис. 1). 

СВЧ-конвективна сушка складається з 
станини 1, робочої камери 2, електродвигуна 3 
марки АІР 56 А2 УЗ 1Р54, блоку керування 4, 
пульта автоматичного керування 5, нагнітального 
вентилятора 6, нагнітального повітрепровода 7, 
гофрованого повітрепровода 8. 

СВЧ-конвективна сушарка встановлена на 
станині 1, що дає можливість закріпити її 
нерухомо. Блок керування розташований на 
самому корпусі сушарки, що дозволяє зручно 
регулювати потужність магнетрона і час роботи 
сушарки. 

Гофрована труба 8 зафіксована вище робочої 
камери 2 для відводу через неї відпрацьованого 
теплоносія і пари з робочої камери. 

Магнетрон 2М213 потужністю 800 Вт і 
робочою частотою 2450 МГц встановлений в 
боковій стінці робочої камери. 

У нижній частині СВЧ-камери 2 
встановлений нагнітальний дифузор, до якого 
прикріплений нагнітальний вентилятор 7. 

Попередньо перед процесом сушіння плоди миються, видаляється насіннєве гніздо, 
плодоніжки, листочки і нарізають кубиками з лінійними розмірами 10x10x10 мм. Потім 
кубики порізаного продукту піддають сульфітації в сульфітаторі розчином лимонної кислоти 
в пропорції 5 г на 1 літр води на протязі 1-2 хвилин. Кубики продукту укладаються в сітчасту 
касету одним шаром. Далі касету підвішують в робочій камері і задаються робочі параметри, 
такі як потужність, швидкість подачі теплоносія, час сушіння. Важливою особливістю СВЧ-
нагрівання є нагрів, який відбувається по всьому об'єму, глибина проникнення СВЧ-нагріву 
становить не 500 мм. Одночасно включається нагнітальний вентилятор 6, розташований під 
СВЧ-камерою 2 і з'єднаний з її нижньою частиною нагнітального дифузора. Подається 
теплоносій (повітря) вентилятором 6, що здуває утворену рідку плівку з поверхні продукту, і 
видаляє випарену з фруктів вологу, із СВЧ-камери 2. Якщо на початковому етапі процесу 
сушіння швидкість видалення вологи обмежується швидкістю теплоносія, то в кінці 
лімітується температурою нагріву продукту. За рахунок цих чинників і пояснюється 
послідовність обробки кубиків фруктів при виробництві цукатів з фруктів. 

Електронна система контролю над процесом СВЧ-конвективного сушіння потрібна для 
автоматичного вимірювання та обліку температури теплоносія на вході в робочу камеру і на 
виході з неї. Система автоматизованого управління (САУ) температурою теплоносія 
складається з програмно-апаратного модуля (вимірювач ТРМ-200) з програмою реєстрації 
значень температури і термопар (діаметр електродів 0,1 мм). 

Сушка фруктів здійснювалася СВЧ-конвективним методом і досліджували при 
наступних режимних параметрах: швидкість теплоносія – 3-1,5 м/с; потужність магнетрона 
90, 180, 600, 800 Вт. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАПОВОГО 
СОШНИКА 

Микитюк Д.Д. , студент магістратури спеціальності 
208-”Агроінженерія” 

Керівник: професор, заслужений працівник освіти України 
Рудь А.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

         Лаповий сошник (рис. а) складається з двох насіннєпроводів 1, 
що мають прямолінійні похилі циліндричні ділянки 2 і 4 та тороподібні верхню 3 і нижню 
5 ділянки; відбивачів-розподільників 6 та лапи 7 з щитком 8. Відбивач-розподільник у 
вигляді призми, дві робочі грані якої (права та ліва) встановлено під певними кутами до 
горизонту та напрямку руху.   

 
Рис. Схема лапового сошника: а) загальний вигляд;  б)  відбивач-розподільник 

у підлаповому просторі. 
 

             Під час руху сівалки-культиватора висівним апаратом 9 сівалки насіння подається 
у насіннєпроводи, з яких під певним кутом надходить на відбивач-розподільник 6 (рис. б). 
Після відбивання насіння летить у підлаповому просторі на деяку віддаль. Через різні 
фізико-механічні властивості окремих насінин (коефіцієнти відновлення та опору повітря) 
віддалі польоту різні, що обумовлює розподіл насіння по дну борозни.   
            Важливою особливістю пропонованого сошника є те, що у правий та лівий 
підлапові простори насіння подається різними насіннєпроводами , що виключає подільник 
насіннєвого потоку. Основною оціночною характеристикою руху насіння 
насіннєпроводом та у процесі відбивання є коефіцієнт зміни швидкості K3V , який 
визначається як відношення швидкості після проходження робочого органа ( або його 
ділянки) V1 до вхідної або потенціальної (максимально можливої) швидкості v1.                                                                                                                                      
Процес руху насіння насіннєпроводом, який має вигляд похилого циліндра, розглядається 
як рух матеріальної точки по нахиленій площині.     
           На насінину діють сила тяжіння G=mg , сила тертя  F=fg sin aN та сила опору 
повітря R=KmV (де m – маса насінини, кг;  g – прискорення вільного падіння, м/с2; f  - 
коефіцієнт тертя;aH – кут нахилу насіннєпровода; K – коефіцієнт опору повітря).                          
        Після складання та рішення диференціального рівняння швидкість V2 без урахування 

опору повітря ( K=0 ) визначатиметься залежножністю ẋ = V2 =    (де LH – довжина 
насіннєпроводу; n=cos a-f sin aH).   
          За швидкість V1 доцільно прийняти потенціальну швидкість (швидкість падіння з 
висоти LH cos aH), яка визначається залежністю V1 =                                                                          (1)        

За таких вихідних параметрів коефіцієнт зміни швидкості насіння визначається за 

формулою                         =                                    (2)     
            Отже, коефіцієнт зміни швидкості насіння визначається за формолою 2.                                                
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 Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному 

підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

 З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління 
охороною праці, а саме: 
 створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення 
конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та 
відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх 
додержання. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець 
створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується 
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за 
охороною праці.  Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 
Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою 
прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб;  

 розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи 
для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 

 забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, 
що змінюються; 

 впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації 
та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці 
тощо; 

 забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та 
устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

 забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 
захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками 
розслідування цих причин; 

 організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов 
праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій 
робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і 
строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення 
небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

 розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють 
у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання 
робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на 
будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та 
актами підприємства з охорони праці; 

 здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт 
відповідно до вимог з охорони праці. 
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Розпушувач грунту зубовий просапний приназначений для 
довсходового и міжрядного обробітку просапних культу  зокрема 
цукрових та кормових буряків.  

Розпушувач зубовий (рис. 1) складається із центрального бруса 8 
з поздовжнім разйомом, права і ліва частини яког зєднані між собою стяжними болтами; 
двох бокових планок 10, виконаних із верхнього і нижнього кутників і приєднаних 
передньою частиною до провушин центрального бруса; регульованолю по довжині 
поперечного звязку 9; восьми середніх 4 и двох крайніх 8 зубів, закріплених на бокових 
планках на разній висоті за допомогою спеціальних фіксаторів в. При необхідності на 
розпушувачі  можуть бути установлені щитки 7 для захисту рослин і гичковідводи 11 
(рис. 1). 

Рис. 1. Схема розпушувача зубового 
 

При установці розпушувача на секціях культиватора стійки робочих органів 2 и 5 
(рис. 1а) вставляют в розйом центрального бруса и затягують стяжними болтами. В 
залежності від компоновки розпушувача зі стрільчастою лапою, розпушувальною або 
односторонніми стрільчастими лапами, стойки робочих органів культиватора 
можнаприєднати до центрального бруса в різних місцях. Для цього на вертикальних 
стінках центрального бруса по всій його довжині зроблені отвори для стяжних болтів. 

Ширину захвату розпушувача регулюють зміною довжини поперечини, яку 
фиксують на центральному брусі среднім болтом. Крайними болтами поперечину 
прикріплюють до бокових планок. Індивидуальне регулювання по висоті і фіксацію зуба 
здійснюють, викручуючи гайку фіксатора на 2…3 оберти з наступною її затяжкою. 

Технічна характеристика його приведена нижче: 
Ширина захвата, см               31…70 
Рабоча швидкість, км/ч         3,5…9,0  
Продуктивність в агрегаті  
з КРН-4,2, га/год                 1,5…3,8 
Глибина обробітку, см           2…8 
Захисна зона, см                    5…10 
Випуск зуба, мм                    30…200 
Число розпушувачів на одному культиваторі, шт: 
КРН-4,2                                        7 
УСМК-5.4                                    9 
Габарити, мм 780х(350...750)х(250...360) 
Маса, кг 14,0…16,5 

50



ПІДКОПУВАЧ КАРТОПЛЕКОПАЧА 
Мощинський М., спеціальність «Процеси, машини і 

обладнання АПВ»  
Керівник: доцент Бурдега В. Ю. 

Подільський держаний аграрно-технічний університет 
  

Основою для розробки підкопуючого робочого органа служать 
висновки, які випливають із результатів аналізу аналітичних і 
експериментальних дослідів існуючих підкопуючи робочих органів картоплезбиральних 
машин. 

При розробці підкопуючого робочого органа було прийнято наступне: робочий орган 
повинен підкопувати рядок  картоплі з мінімальними втратами і пошкодженням бульб  без 
розвалу і згружування пласта; не забиватися гичкою і ґрунтом; забирати разом із 
бульбами мінімальну кількість ґрунту і забезпечувати можливе найкраще подрібнення 
ґрунту для полегшення сепарування на робочих органах комбайна; частково відділяти 
ґрунт від бульб при підкопуванні. 

В результаті розробок і дослідів був обґрунтований технологічний процес роботи 
робочого органа, включаючи підкопування двох рядків картоплі, часткове відділення 
ґрунту від бульб, кришіння підкопаної маси і подачу залишеного вороху на сепаруючі 
робочі органи комбайна.  

Розроблений комбінований робочий орган складається із трьох пасивних плоских 
лемешів 1 (рис.1.). Задня кромка двох крайніх лемешів обрізана по радіусу барабанів 2, 
встановлених за ними перпендикулярно їх площинах. Барабани мають в верхній частині 
форму суцільного циліндра, а нижня закінчується пальцями. 

 

 
Рис. 1  Схема комбінованого підкопую чого робочого органу 

1 – леміш; 2 – барабан; 3 – вал з брезентовим полотном 

При русі машини крайні лемеші підкопують два рядка картоплі. Барабани 
обертаючись назустріч один-одному пальцями подрібнюють підкопаний ґрунт  і 
переміщають масу в середню частину між барабанами. При цьому частина ґрунту 
просівається між пальцями барабанів, а інша  в добре підготовлений для сепарації стані 
поступає на сепаруючі органи комбайна. 
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Розвиток тваринництва в Україні передбачає впровадження інноваційних 
технологій приготування комбікормів з підвищенням ефективності їх використання.  

На сьогодні основним обладнанням для подрібнення зернового матеріалу є 
молоткові дробарки ударної дії. Головними сепаруючими елементами в цих машинах, що 
відповідають за якість вихідного матеріалу, як правило, є решета. Саме за допомогою 
решіт регулюється крупність помолу – основний показник ступеню подрібнення зернових 
матеріалів, а значить і можливостей споживання їх тваринам.  

В процесі експлуатації сепаруючі робочі органи інтенсивно зношуються поступово 
втрачаючи свою працездатність. Це приводить до зниження ефективності їх 
використання.  

Проблема забезпечення необхідного рівня довговічності решіт представляє певні 
науково-технічні труднощі пов’язані з особливістю перфорованої різноорієнтованою 
робочою поверхнею самих решіт, а також з багатофакторністю умов експлуатації.  

Нові перспективи у вирішенні проблеми підвищення довговічності сепаруючих 
решіт відкривають конструктивні методи пошуку форм елементів деталей, що мають 
мінімально можливу інтенсивність зношування. Це робить проведення досліджень у 
даному напрямку своєчасними і актуальним. 

Експериментальними дослідженнями якості подрібнення зерна, проведеними 
відповідно до методики, встановлено розподіл крупності частинок за окремими фракціями 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Характеристика продуктів подрібнення зернової маси серійними сепаруючими решетами 
 

Як видно з побудованої залежності, для нових серійних решіт характерний максимум 
фракційного складу досягається на рівні 0,2-2 мм крупності подрібнених частинок. Обробка 
даних отриманих навісок на ситах класифікатора показала, що середньозважений розмір 
частинок (модуль помолу) при роботі з новими (незношеними) решетами складає  
Мнов = 1,44 мм. Це відповідає необхідній якості помолу зерна з домінуючими фракціями на 
рівні середнього значення помолу. Крупні частинки розміром більше 3 мм і окремі не 
подрібнені зерна складають біля 9%, що задовольняє існуючі зоотехнічні вимоги (не більше 
10%). Кількість вихідного продукту, який відповідає зоотехнічним вимогам приготування 
кормів, становить 72%. 

52



ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ І 

ПІДМАРЕННИКА ЧІПКОГО 
 

Нестер Б.В., студент 6 курсу спеціальності 208 
«Агроінженерія» Керівник: професор Ковалишин С.Й. 

 

Львівський національний аграрний університет 
 
Озимий ріпак є достатньо поширеною сільськогосподарською культурою. 

Основною метою вирощування даної культури є отримання чистого без домішок насіння з 
якого отримують як харчову так і промислову олії. Під час переробки ріпаку на харчові 
цілі недопустимою є наявність в ньому домішок. Основним засмічувачем даної культури є 
насіння підмаренника чіпкого. Для порівняльної оцінки основних було визначено 
значення довжини, ширини і товщини даних культур. На підставі їх аналізу можна 
встановити можливість відділення насінин підмаренника чіпкого від озимого ріпаку. 

 

 
  а)      б) 

 
в) 

Рисунок 1. Інтегральні криві розподілу насінин озимого ріпаку та підмаренника чіпкого за довжиною (а), 
шириною (б) та товщиною (в) 

 
 

Аналіз наведених інтегральних кривих розподілу досліджуваних насінин за 
основними геометричними параметрами дає підстави стверджувати, що за цими 
показниками насінини озимого ріпаку та підмаренника чіпкого майже не відрізняються, 
оскільки наведені криві співпадають. З іншого боку представлені дані засвідчують той 
факт, що розділення досліджуваних компонентів за довжиною, шириною та висотою 
неможливе. За таких умов використання в процесі додаткової очистки насіння озимого 
ріпаку решітно-трієрних машин є небажаним та недоцільним з точки зору їх 
малоефективності розділення.  
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ 
ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МТП 
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ВСП «Слов’янський коледж Луганського НАУ» 
 

            Необхідною умовою успішності українських аграріїв на світових глобальних 
ринках є постійна робота над підвищенням конкурентоспроможності продукції, зокрема 
зниження її собівартості шляхом зменшення енергоємності.  
            Сьогодні рівень енергоємності ВВП України фактично в два рази перевищує 
середньосвітовий показник. Тому пошук шляхів зниження енерговитрат є надзвичайно 
важливим.  
            Шляхи зниження енергозатрат умовно можна поділити на три напрями: 
агротехнологічні, технічні, організаційно-економічні.  
            До агротехнологічного напряму  відносять оптимізацію технологічних регламентів 
на вирощування сільськогосподарських культур стосовно умов, що склалися в сільському 
господарстві, мінімалізацію обробітку грунту, оптимізацію процесів внесення добрив, 
меліорантів та засобів захисту рослин тощо. В сучасному землеробстві існує кілька 
основних систем обробітку грунту: традиційна з оборотом пласта, мінімальна (Mini-till), 
стрічкова (Strip-till) та нульова (No-till). У порівнянні з традиційною технологією вони 
забезпечують значне зниження енерговитрат. Обираючи систему обробітку грунту, 
потрібно зважати на природно-кліматичні умови, грунтові різноманітності на полях 
господарства, фінансові можливості власника. 
              Технічний напрям. Тут значним резервом економії палива  є правильна 
експлуатація агрегатів: раціональне їх комплектування, застосування оптимальних 
режимів роботи (швидкісного та завантажувального), своєчасне та якісне технічне і 
технологічне обслуговування машин, правильне виконання регулювань, використання 
багатоопераційних агрегатів з активними робочими органами, зміна конструкції трактора 
(встановлення здвоєних колес, всі вони мають бути ведучими), начеплення додаткових 
вантажів на ведучі колеса, встановлення оптимального тиску в шинах, виконання робіт 
при оптимальній вологості грунту  та інше.  
              До організаційно-економічного напряму можна віднести наступні заходи: 
правильний вибір виду повороту, способу руху, поворотної полоси та загінки; скорочення 
холостих переїздів, зменшення простоїв з працюючим двигуном, раціональна швидкість 
руху; вдосконалення організаційних форм і методів використання техніки, чітка 
регламентація режиму праці механізаторів та інженерно-технічних працівників, 
підвищення їх технічного рівня  тощо. Аналіз використання техніки показує, що вона 
працює ефективніше, якщо на полі перебуває група агрегатів.   
               З наведеного видно, що шляхи зниження енергозатрат визначаються багатьма 
факторами, що тісно пов’язані між собою. Тому виникає необхідність у проведенні 
науково-аналітичних досліджень стану цих зв’язків, взаємодії внутрішніх і зовнішніх змін 
тощо. Кращого результату можна досягти, використовуючи методологічні основи 
системного підходу до зниження енерговитрат при експлуатації машинно-тракторного 
парку, що є одним із головних чинників конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
на світових ринках. 
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ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 
 

Основна задача автоматичного регулювання процесу сушіння є стабілізація режиму 
сушіння. Для цього встановлюються регулятори, які повинні забезпечити підтримання 
заданих по режиму температури і відносної вологості на певному рівні. Визначати 
динамічні характеристики дослідним шляхом можна при автоматизації діючих установок. 
Об’єкт регулювання, вакуумна камера, описується передаточною функцією,  
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де kоб – коефіцієнт передачі об’єкта регулювання; τ0 – стала запізнення об’єкта 
регулювання; Т – постійна часу об’єкта регулювання. 

Розрахуємо kоб, використовуючи формулу (2): 
0872,0

801,517021213
1213

k
Fk k 








Доггоkk

k
об FFkF

k
 , (2) 

де kK – коефіцієнт теплопередачі калориферу, kK =13 ккал/м2град; FK – поверхня 
калорифера, FK =12 м2; kог – середній коефіцієнт теплопередачі огороджень kог=2; α – 
коефіцієнт теплообміну деревини в процесі сушіння, α=5,1ккал/год·м2·град;FД =80 м2. 

Постійна часу об’єкта буде рівна: 
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Згідно характеристик лісосушильної камери вибираємо, що відношення  
26,00 T


. Тоді 879,026,00  T хв, (4). 

Параметри позиційного регулятора вибираємо за допомогою середовища 
MATLAB.  

Ввівши розраховані в рівняннях (1), (2) та (3) коефіцієнти в відповідні блоки, 
визначимо запаси стійкості системи по амплітуді та фазі. Для дослідження в середовищі 
MATLAB побудуємо графіки АЧХ та ФЧХ системи. 

 
Рис.1. АЧХ та ФЧХ системи. 

 
З побудованих графіків ми бачимо, що запас стійкості по амплітуді складає: 

Lзап=10 Дб, а запас стійкості по фазі: fзап=220 градусів. Дані значення перевищують 
мінімально допустимі, а тому можна сказати, що система є стійкою. 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Найважливішим завданням сільськогосподарського машинобудування полягає в 
комплексній механізації сільськогосподарського виробництва, так як сьогодення і 
майбутнє сільського господарства нерозривно пов'язане з його оснащенням 
високопродуктивною технікою і залежить від рівня і темпів розвитку виробництва 
сільськогосподарських машин. 

Сучасні можливості обробки земельних ділянок значно розширили арсенал 
обладнання та різної техніки. Безумовним лідером у вирішенні питання весняного, 
літнього та осіннього обробітку землі є фрезерні культиватори - компактна установка з 
безліччю можливостей. За допомогою трактора і фрезерного культиватора можна 
розпушувати грунт, формувати грядки, підгортати, обробляти цілину. Логічно 
припустити, що багатофункціональність сучасних тракторів багато в чому обумовлена 
різними додатковими аксесуарами. Так, наприклад, комплектацію трактора завжди можна 
поповнити фрезерною машиною для обробітку грунту.  

На основі проведеного аналізу різних конструкції фрезерних барабанів 
грунтообробних машин була запропонована наступна конструкція. 

У кожному ножі фрези, які мають радіально спрямовану ділянку і відігнуте від 
нього крило, вздовж тильної кромки крила встановити розпушувальні елементи, виконані 
у вигляді пластин (рис. ). 

 
Рис.  Робочий орган фрези 

1 - радіально-спрямована ділянка; 2 - відігнуте крило; 3 - тильна кромка; 4 - пластина; 
5 – ріжуча кромка; 6 - розрихлювальний елемент. 

 
 

Кожна пластина спрямована від площини крила до валу робочого органу. Пластина 
з'єднана з крилом за допомогою додаткової ділянки його робочої  поверхні, 
переміщаючись по якому відрізана і роздрібнена стружка грунту розбивається додатково 
на більш дрібні частинки. 

На одній грані радіальної ділянки пропонуємо виконати розпушувальні елементи в 
формі клину, що розширюється від леза виступів. Робоча поверхня розпушувальних 
елементів наплавлені твердим сплавом в формі стрічок. Клинові виступи ножа 
наплавляються електродом Т-590 у два шари. Крило має виріз металу з утворенням 
тильної і бічної кромки. 

Технологічний процес роботи барабана відбувається наступним чином. Обертання 
фрези передається від вала відбору потужності трактора через карданну передачу, 
редуктор і приводний вал за допомогою ланцюгової передачі. 

При обертанні приводного вала фрези відбувається занурення робочого органа  в 
шар грунту і багатократне її подрібнення. За рахунок відігнутих крил і розпушувальні 
елементів відбувається краще підрізання і подрібнення грунту. 
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Висівні апарати — це дозатори, які відбирають певну частину посівного матеріалу 

(насіння, мінеральних добрив) із бункера або ящика і спрямовують його в сошники. 
Завдання висівних апаратів полягає у створенні рівномірного і безперервного потоку 
насіння або добрив, забезпеченні стійкості його висіву незалежно від швидкості руху 
посівного агрегату, рельєфу поля тощо. 

За технологією робочого процесу дозувальні апарати посівних машин поділяють на 
дві групи: 1) висівні апарати з неперервною подачею насіння; 2) дискретні. За принципом 
дії дозувальні апарати сівалок бувають механічні, пневматичні, пневмомеханічні, 
вібраційні, електромагнітні з електронним керуванням та ін. Застосовують котушкові, 
котушково-штифтові, комірководискові, комірково-барабанні, відцентрові і вібраційні 
механічні висівні апарати. 

Озимий ріпак сіють в основному рядовим способом з міжряддям 15 см, що сприяє 
кращому розподілу рослин на площі, більш швидкому біологічному пригнобленню 
бур’янів , кращій перезимівлі. 

Інколи  ріпак висівають з наповнювачем  просіяним гранульованим 
суперфосфатом, піском, тирсою і пережареним насінням інших культур, що зумовлене 
такою вимогою - товщина активного шару залежить від фізико-механічних властивостей 
насіння і наближено дорівнює товщині чотирьох – шести насінин.   

Тому пропонується конструкція удосконаленого висівного апарата, який 
відрізняється від звичайних серійних апаратів тим, що він має зменшенні розміри комірок. 
А таке інженерне рішення дає можливість висівати насіння ріпаку без наповнювачів, так 
як використання останніх вимагає додаткових затрат на ретельне і якісне змішування і так 
необхідних для цього процесу машин або пристосувань. 

 
Рис. Удосконалений висівний апарат 

 

Основними складальними одиницями висівного апарата (рис.) є корпус 
(штампована насіннєва коробка) 3, рифлена котушка 1, муфта 9, вал 4, упорна шайба і 
підпружинений спорожнювальний клапан 6.Бічні стінки корпусу мають отвори. В один із 
них установлюють розетку 2,а в другий — холосту муфту 9. 

Кількість висіву насіння залежить від довжини робочої частини котушки і частоти 
її обертання. Частоту обертання забезпечують заміною шестерень або зірочок механізмів 
приводу висівних апаратів. Довжину робочої частини котушок установлюють важелем 
групового регулятора висіву насіння, переміщуючи його вліво або вправо по сектору.  
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12 березня 2018 року Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) опублікувала 
остаточну версію нового міжнародного стандарту ISO 45001. 

ISO 45001:2018 приходить на заміну британському стандарту BS OHSAS 18001:2007 
і стає першим в історії стандартизації визнаним на міжнародному рівні стандартом для 
систем управління ОЗіБП. Новий стандарт ISO 45001 подібний до BS OHSAS 18001, 
проте в ньому застосована структура високого рівня Додатка SL аналогічно до інших 
нових або переглянутих останнім часом стандартів ISO на системи управління. 

Стандарт ISO 45001:2018 є головним для будь-якої організації, залученої до системи 
управління охороною здоров’я і безпекою праці на робочому місці. У стандарті викладені 
основні вимоги щодо охорони здоров’я працівників і безпеки праці в організаціях. ISO 
45001:2018 є інструментом для поліпшення стану здоров’я персоналу й підвищення рівня 
безпеки праці персоналу в організаціях.  

Якщо організація вже сертифікована за BS OHSAS 18001, то для переходу на новий 
стандарт ISO 45001 надається три роки від дати його офіційного опублікування, тобто з 
березня 2018 по березень 2021 року. Щоб підготуватися до переходу якнайліпше, 
рекомендовано виконати такі кроки: 

Крок 1. Вивчити текст і вимоги нового стандарту ISO 45001. 
Крок 2. Провести діагностичний аудит і аналіз виконання вимог нового стандарту 

ISO 45001. 
Крок 3. Розробити програму впровадження вимог нового стандарту ISO 45001. 
Крок 4. Доопрацювати процедури системи управління гігієною і безпекою праці, 

особливо в частині середовища організації, вимог зацікавлених сторін, управління не 
лише ризиками, а й можливостями поліпшення системи управління, підвищення ролі 
керівників компанії. 

Крок 5. Проаналізувати й підтвердити ролі, відповідальності й повноважень лідерів. 
Крок 6. Проаналізувати системи управління продуктами і послугами, які отримують 

за аутсорсинговою схемою. 
Крок 7. Переконатися, що вимоги, які висувають до документованої інформації, 

правильно розуміють. 
Крок 8. Пройти сертифікацію системи управління гігієною і безпекою праці на 

відповідність новому стандарту ISO 45001. 
Організація зберігає повноваження, відповідальність і самостійність щодо 

вирішення, яким чином виконуватимуться вимоги цього документа, разом із рівнем 
деталізації та обсягом, відповідно до якого вона: 

а) розробить один або більше процесів для забезпечення впевненості в тому, що 
вони управляються та виконуються за планом і досягають запланованих результатів 
системи управління ОЗіБП; 

б) вбудує вимоги системи управління ОЗіБП у різні бізнес-процеси (наприклад, 
проектування та розробки, закупівлі, управління трудовими ресурсами, продажі та 
маркетинг). 
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Важливу роль при підкопуванні бульбоносної маси відіграє глибина підкопування, 
а також геометричні параметри картопляної грядки, розміщення бульбоносного гнізда у 
грядці. Кожний лишній сантиметр ґрунту, що попадає на підкопувальні робочі органи 
машини, складає майже 100 т на 1 га. Тому для зменшення кількості ґрунту, який поступає 
на сепаруючі органи картоплезбиральної машини, необхідно забезпечити оптимальні 
параметри підкопувальних робочих органів. На дослідному полі Львівського 
національного аграрного університету виконані дослідження геометричних характеристик 
картопляної грядки для наступних умов: сорт картоплі - Невський; спосіб посадки - 
гребеневий; тип ґрунту - слабовилугований чорнозем; вологість ґрунту - 17,5%; рельєф 
поля – рівний; 

Методика експериментальних досліджень охоплювала визначення параметрів 
профілю картопляної грядки, визначення координат розміщення бульб у гнізді шляхом 
проведення зрізу кожного гнізда і заміру координат за допомогою двох взаємно 
перпендикулярних лінійок згідно з рисунком. 

 

    
а                                                                                     б 

Рисунок. Схема визначення координат поперечного профілю картопляної грядки: 
а – профіль картопляної грядки; б – розміщення бульб у гнізді 

 
Результати статистичного обробітку отриманих даних показали, що лінія профілю 

картопляної грядки з достатньою точністю може бути описана експоненціальним 
рівнянням: 
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де Yi–поточна координата висоти профілю картопляної грядки;  
     Xi–поточна координата ширини картопляної грядки. 
 Рівняння  справедливе при умові розміщення осей координат: Y – перпендикулярно 
осьовій лінії грядки, яка проходить через вісь симетрії; X – по нижній кромці грядки. 
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  На Україні значна увага приділяється вирощенню цукрових буряків. Збільшення 

виробництва цукрових буряків головним чином мало би здійснюватися в результаті 
підвищення урожайності, чому сприяє інтенсифікація виробництва буряків. Перспективні 
задачі по збільшенню  ефективності цукровиробництва визначені науково-технічною 
програмою, кінцевою метою якої є збільшення виробництва цукру на Україні з кожного 
гектара посівів буряків до 40 центнерів. Комплексна механізація всіх процесів із 
врахуванням ї взаємного впливу і застосування необхідних прийомів, що мають бути 
направлені на досягнення найкращих результатів на кожному етапі технологічного 
процесу і найбільш можливого кінцевого ефекту, тобто врожаю коренеплодів цукрових 
буряків, виходу цукру, зниження трудомісткості і вартості продукції дає технології нові, 
інтенсивні особливості. Виникнення таких тенденцій в технології буряківництва не 
випадкові і пов’язані із розширенням і ускладненням системи агротехнологічних 
механізованих операцій і, зокрема, запровадження сучасних методів збирання солодких 
коренів. 

 

 
 

Рисунок 1.  Схема зрізу гички з коренеплодів: 
h – висота головки коренеплоду; 
ω – кутова швидкість ротора; 

Н – висота  головки коренеплоду над поверхнею ґрунту. 
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В останні роки різко зріс інтерес до використання різних синтетичних і природних 
окислювачів. Найбільшого поширення набули такі окислювачі, як хлор, перекис водню, 
озон та ін. Серед значної кількості окислювачів найбільше виділяється природний 
окислювач - озон. 

Озон є сильним окислювачем і його застосовують для знезараження зерна, а також 
для поліпшення схожості насіння. 

Використання озону не є випадковим. Причинами такого вибору є: 
1. Високий окислювальний потенціал озону поступається тільки фтору і 

нестабільним радикалам; 
2. Можливість отримувати озон на місці споживання з кисню повітря, в зв'язку з 

чим не потрібно підвезення ніяких реагентів, різних сировинних джерел і т.д.; 
3. Простота і доступність отримання озону в електричних апаратах - озонаторах; 
4. Безвідходність виробництва і використання озону з точки зору 

взаємоперетворення кисень - озон - кисень і відсутність акумулюючих шкідливих 
речовин; 

5. Економічна доцільність застосування озону в порівнянні з іншими відомими 
окислювачами. Вартість озону в два - три рази нижче вартості інших окислювачів; 

6. Екологічна сумісність озону з навколишнім середовищем. З усіх відомих 
окислювачів тільки кисень і обмежене коло перекислих сполук існують в природі і беруть 
участь в біологічних процесах навколишнього середовища. 

З існуючих методів отримання озоно-повітряної суміші найбільш перспективним і 
ефективним способом є електричний бар'єрний розряд. 

Проведенні дослідження зерна показали, що на всіх етапах збору, зберігання, 
переробки і використання відбувається його забруднення різними мікроорганізмами, 
зокрема пліснявими грибками. В результаті їх життєдіяльності накопичуються токсини. 
Використання такого зерна призводить до захворювання не тільки тварин і птиці, а й 
людей. У більшості випадків при вмісті токсинів більше 5 мг/кг зерна його не 
використовують як кормовий продукт.  

Використання озонаторів допоможе вирішити дану проблему.  
При використанні озону для знезараження кормових сумішей слід в великій мірі 

орієнтуватися на обробку окремих інгредієнтів (зерно, висівки та ін.) кормів в період їх 
приготування. 

Знезаражувальні властивості озонованого повітря в основному залежать від 
концентрації озону, вологості, температури і запиленості навколишнього повітря. 

Отримано дані при обробці зерна різного виду і якості. Обробку зерна проводили на 
установці для озонування в різних режимах з урахуванням концентрації озону і експозиції 
в ньому. 

При мікробіологічних дослідженнях в зерні, обробленому озоном, кількість 
мікроорганізмів було в 8 - 15 разів менше, ніж в звичайному зерні.  

Позитивний вплив озону на біологічну цінність зерна пшениці можна пояснити 
двома факторами. Озон надає активуючий вплив на білкові кормові структури, 
підвищуючи засвоюваність організмом амінокислот, білків. Крім того, озон руйнує цвіль і 
їх токсини. 
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Якість насіння ріпаку регламентує ДСТУ 4966-2008 «Насіння ріпаку для 
промислового переробляння. Технічні умови». Вимоги цього стандарту поширюються на 
насіння ріпаку, призначеного для заготівлі та постачання для промислової переробки. 
Згідно ним, вмісту в насінні ріпаку, яке заготовлюється, сміттєвої домішки не повинні 
перевищувати 5,0 %, а олійної домішки – 10,0 %. Для насіння ріпаку, яке постачається на 
промислову переробку максимально допустимий вміст цих домішок не повинен 
перевищувати 3 % і 5 % відповідно. 

Зразки насіння ріпаку відбирались з бункерів зернозбиральних комбайнів Claas 
Lexion 560. Проби формувалися з насіння, яке збиралось за вологостей 8, 12, і 18 %. 

Аналіз відібраних проб дозволив 
виокремити два види домішки насіння 
ріпаку: 

1 – органічну домішку – частинки 
листків, стебел, стручків тощо; 

2 – олійну домішку - бите, 
розчавлене ушкоджене насіння. 

В досліджуваних зразках насіння вміст 
сміттєвої домішки (частинок листків, стебел, 
стручків) був найбільший у зразку насіння, 
зібраного за вологості 18 %, а найменший - у зразку насіння, зібраного за вологості 8 % 
(рис. 2). Це можна пояснити тим, що очистка зернозбирального комбайна краще працює 
під час очистки вороху з мінімальною вологістю, тобто легкі домішки краще видаляються 
повітряним потоком. Однак вміст олійної домішки для цих зразків перевищував 
аналогічний показник для ріпаку, зібраного за вологості 12 %, оскільки пересушене або 
надмірно вологе насіння в більшій мірі піддається механічним впливам. 

Сумарний вміст домішок в досліджуваних зразках, становив 5,7 %, 5,96 % та 8,2 % 
для насіння з вологістю 8 %, 12 % і 18 % відповідно.  

Отримані результати досліджень свідчать, що вміст смітної та олійної домішок у 
зібраному комбайнами Claas Lexion 560 насінні ріпаку не перевищує вимог ДСТУ 4966-
2008. Це свідчить про достатню якість роботи цих комбайнів на збиранні ріпаку. 

 

 
 

Рисунок 1 – Візуальний аналіз насіння 
А – якісна достигла насінина; Б – зелена насінина;  

В – щупла насінина; 
Г – насінина з частковим пошкодження оболонки;  

Д – роздроблена насінина (мікротравма);  
Е – частинка листя; 

Є – частинка стручка; Ж – частинка стебла 
  

Рисунок 2 – Діаграма вмісту домішок у 
насінні ріпаку, зібраного комбайнами Claas 

Lexion 560 

62



СИГНАЛІЗАТОР НЕБЕЗПЕЧНОГО КРЕНА ЖАТКИ 
 

Самолюк Р., спеціальність «Агроінженерія» 
 

Керівник: доцент Бурдега В. Ю. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
При переїздах з поля на інше поле та при роботі на схилах на практиці не рідко 

трапляється перекидання комбайнів та тракторів. Відбувається це тому, що водієві важко 
визначити окомірно кут нахилу, по якому рухається агрегат, а він інколи виявляється 
більшим граничного кута поперечної чи поздовжньої стійкості агрегату. Враховуючи це, 
пропоную застосувати для комбайнів і тракторів сигналізатор креномір з автоматичною 
звуковою сигналізацією для контролю величини небезпечного крену. Межі вимірювання 
для комбайнів від 0° до 10°. 

Прилад кріпиться болтом з гайкою в кабіні в зручному місці для спостереження за 
його показниками. Активною частиною сигналізатора є маятник 5, коливання якого 
демпфіруються в масляній ванні. Перегородка 2 запобігає розбризкуванню масла. При 
русі агрегату схилом стрілка маятника переміщується за допомогою кулісного механізму і 
показує на шкалі кут нахилу в градусах. 

Для звукової сигналізації на мостикові приладу є контакти й електронний ключ на 
транзисторі ПЧВЭ або ПЧ. Контакти приладу підключаються паралельно до кнопки 
звукового сигналу комбайна. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Схема сигналізатора небезпечного крену жатки 
 

Розмір приладу 160 х 70 мм. Вага - 1 кг. Сигналізатор - креномір можна виготовити 
і для тракторів, а також для інших машин. В цьому випадку межі його вимірювання 
необхідно встановити згідно правил безпечної експлуатації даної машини. Якщо звуковий 
сигнал трактора вмикається безпосередньо кнопкою, то в електричний ланцюг приладу 
необхідно ввімкнути реле типу РС-8Б. 
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Нині набирає обертів розвиток системи точного землеробства. Найвідомішими системами 
Компоновка та принцип роботи агрегату 
Розроблений комбінований агрегат має  пневмомеханічне транспортування добрив в 
поєднанні з дисковими розпушувачами і ротаційними котками має наступний вигляд. 
 

Рис. 1. Компоновочна схема пневмомеханічної 
сівалки: 

1 – дискові батареї , 2 – опорні каретки, 
3 – ротаційні котки, 4 – висівна система 

з бункером, 5 – пневмотукопроводи, 
6 – причіпний пристрій. 

 
Принцип роботи сівалки. 
При русі агрегату  з опущеними 

батареями (рис. 1) гранульовані мінеральні 
добрива, дозуючись від котушок з 
електроприводом котушкового вала  
подаються в ежекторний ввідний пристрій 7 
(рис. 1).  

Оберт котушок здійснюється від електродвигуна через бортовий комп’ютер 
трактора   і варіатор, який встановлюється безпосередньо на рамі букера і через 
допоміжну ланцюгову передачу забезпечує привід і зміну частоти обертання вала 
котушкових висівних апаратів. В ежекторному ввідному пристрої створюється 
надлишковий тиск за допомогою вентилятора приводимого в рух від гідромотора 
трактора, редуктор 2 і клинопасову передачу. Добрива в ежекторному ввідному  пристрої 
7 підхоплюються потоком повітря і транспортуються по пневмотукопроводах 5 до 
розпилюючи головок. Розпилюючі головки встановлені під кутом і розподіляють добрива 
до гофрованих дисків(рис. 2).  
 

 
 
 

 
 

 
             

Рис. 2. Гофрований диск і батарея дисків комбінованого агрегату 
 

Диски, в процесі обертання на батареї розрізають грунт і активно перемішують його з 
добривами і загортають на глибину обробітку. Діаметр гофрованих дисків 5190 мм., а 
віддаль між дисками на батареї 190 мм. 
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   Усім відома перевага дизельного двигуна. Перш за все, це зменшення витрата палива. 
Водночас слід мати на увазі, що дизельна паливна апаратура значно дорожча і складніша в 
обслуговувані, ніж карбюратор, а також вона швидко зношується. Крім того дизельний 
двигун іноді  важко запускається, особливо при низьких температурах. А вимога до якості 
й чистоти дизельного пального набагато вищі, ніж до карбюраторного.                                                                                                  
   При порушені регулювання дизельної паливної апаратури можлива велика перевитрата 
пального, і тоді втрачається сенс переваг дизеля. Основною причиною збільшення витрат 
дизельного пального є, насамперед, невідповідність його подачі параметрам робочого 
циклу двигуна, а також порушення кута випередження впорскування пального.   
   Кут випередження впорскування пального в початковий період експлуатації нового 
двигуна майже цілком відповідає дійсному моменту впорскування. Але в процесі 
експлуатації внаслідок  спрацювання деталей плунжерних пар паливного насоса високого 
тиску і збільшення зазорів у них упорскування пального починає запізнюватися на 8-100 
повороту колінчастого вала. Таким чином, дійсний кут випередження впорскування – у 
порівнянні із встановленим на початку – стає набагато меншим. Тому пальне згоряє не 
повністю, збільшується його витрата і димність відпрацьованих газів. 
   На величину дійсного кута випередження впорскування значно впливає довжина 
трубопроводів високого тиску. При коротких – кут змінюється на 2-3 градуси, а при 
довгих – на 14-1 90, що викликає нерівномірність у роботі циліндрів двигуна і зниження 
його потужності. При заміні трубопроводів це слід мати на увазі й встановлювати їх 
відповідно до розмірів попередніх. 
Тиск кінця стискування в процесі експлуатації зменшується в наслідок  спрацювання 
циліндро – поршневої групи до 28-31  кг/см2  замість необхідних 35-45 кг/см2. Умови для 
подальшої роботи двигуна в цьому випадку будуть  дуже несприятливими, оскільки 
зменшується температура стискування в циліндрах і погіршується  сумішоутворення. 
Крім того, такт згоряння – розширення проходить із запізненням, збільшується димність 
відпрацьованих газів, зростає витрата пального. 
   Коефіцієнт надлишку повітря залежить від кількості  повітря і пального, що надходить у 
циліндри двигуна при даній частоті обертання колінчастого вала. При спрацьованій 
циліндро – поршневій групі вихід повітря наприкінці такту стискування зростає, а отже, 
навіть без змін подачі пального суміш збагачується, димність відпрацьованих газів 
збільшується, потужність двигуна падає, витрата пального зростає. У сильно 
спрацьованого двигуна коефіцієнт надлишку повітря може зменшитися до 1 замість 
необхідного 1,1 – 1,4.Це спричиняє підвищену витрату пального, іноді до 50 % і більше. 
    При спрацюванні деталей плунжерної пари ПНВТ циклова подача пального 
зменшується, а спрацювання гвинтової крайки скорочує тривалість подачі. Збільшення 
зазору між плунжером і гільзою зменшує обсяг  упорскуваного  пального. А спрацювання 
розвантажувального паска і гнізда  напірного клапана приводить до збільшення подачі 
пального, підвищення тривалості впорскування і нерівномірності розподілу  пального по 
циліндрах. 
    Отже, для підвищення економічності дизельного двигуна необхідно періодично 
коректувати циклову  подачу, щоб вона завжди відповідала кількості повітря, що 
надходить у циліндри. Перше зменшення циклової подачі на 10% рекомендується  
проводити при знижені тиску кінця стискування до 35 – 36 кг/см2, а друге – при тиску 31 – 
32 кг/см2 . При цьому  кут випередження впорскування пального слід збільшувати на 10 на 
кожен 1 кг/см2 зниження тиску.      
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Якість роботи сепаруючих робочих органів оцінюється двома показниками: 
ступенем сепарації ґрунту та ступенем пошкоджень бульб, причому тенденції зміни цих 
показників залежно від параметрів процесу сепарації протилежні: із збільшенням 
тривалості сепарації та ексцентриситету встановлення зірочок підвищується ступінь 
сепарації ґрунту, але водночас зростає і ступінь пошкоджень бульб. 

Обґрунтування оптимальної тривалості сепарації є важливою передумовою 
забезпечення високих показників якості роботи сепаруючого пристрою. Так, при 
недостатній тривалості сепарації ґрунт не встигає відсепаруватись повністю, при цьому 
бульби в валку картоплекопача присипаються невідсепарованим ґрунтом, що збільшує 
втрати бульб і підвищує трудомісткість їх підбирання. З іншого боку, надмірне 
збільшення тривалості сепарації призводить до невиправдано високого рівня пошкоджень 
бульб (рисунок). 

 
Рисунок. Залежність ступеня сепарації ґрунту та ступеня пошкоджень бульб від часу сепарації 

 

Тому є потреба застосування компромісного критерію оцінки процесу 
сепарації, який б враховував протилежні тенденції зміни показників якості сепарації, і 
уможливлював обґрунтування оптимальних значень параметрів процесу сепарації. 
Таким вимогам відповідає такий критерій: 

 
де с

і, с
а, с –  відповідно ідеальний, агротехнічно-допустимий та фактичний ступінь 

сепарації ґрунту, %; 
      Пб

і, Пб
а, Пб –  відповідно ідеальний, агротехнічно-допустимий та фактичний ступінь 

пошкоджень бульб, %. 
Оскільки ідеальні та агротехнічно допустимі значення показників якості сепарації 

становлять с
і = 100%, с

а = 90%, Пб
і = 0, Пб

а = 3%, то оптимізаційна функція запишеться у 
вигляді: 
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Відновлення виробництва тваринницької продукції на рівні малих ферм потребує 

відповідного технічного забезпечення, насамперед кормоприготувальних машин з широкими 
функціональними можливостями і водночас доступною вартістю. Скориставшись 
порівняльним аналізом відомих конструкцій подрібнювачів і змішувачів кормів [1], нами 
запропонована принципова схема агрегату, призначеного для подрібнення стеблових кормів 
та їх змішування з іншими компонентами повнораціонної кормосумішки з можливістю 
запарювання або термохімічної обробки. Подрібнювач-змішувач складається з блоку подачі 
кормів і змішувального блоку. У блокові подачі розташований шнек з двосторонньою 
навивкою, що сходиться. З боку горловини подачі стеблових кормів на валу шнека жорстко 
закріплені сегментні ножі, а на внутрішній поверхні корпусу – протирізи. Мішалка 
лопатевого типу приводиться у дію від мотор-редуктора. На вивантажувальній горловині є 
засувка (шибер), якою відкривають або закривають горловину.  

 

 
Рис. 1. Схема принципова подрібнювача-змішувача 

1, 3 – горловини завантажувальні; 2 – трубопровід; 4 – шнек подачі; 5 – камера змішування;  
6 – електропривод; 7 – мішалка лопатна; 8 – апарат подрібнюючий 

 
Через горловину 1 подаються стеблові корми, а через горловину 3 і трубопровід 2 

відповідно попередньо подрібнені коренеплоди і розчин карбаміду та меляси. Шнек подачі 4 
подає корми з горловин 1 і 3 і спрямовує їх у камеру змішування 5. Перед тим стеблові 
корми додатково подрібнюються подрібнювальним апаратом 8. Така конструкція передбачає 
можливість роботи машини як у режимі порційного змішувача – для цього достатньо закрити 
засувку вивантажувального вікна і застосувати циклічну подачу компонентів кормо сумішки 
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Проектом технічного переоснащення ділянки розливу молока передбачається заміна 
розливного автомату ВІСКО ФІЛЛ-ПЕК продуктивністю 2500 літрів за годину на розливно-
упаковочний автомат ЕLОРАК  QММ 4500 продуктивністю 4500 л/г. Передбачається 
зростання потужності цеху та переведення його в 3-х змінний режим роботи.  

Для фасування та пакування молока та молочних продуктів використовується полімерна, 
скляна та металева тара, а також пергамент, фольга або просто папір. В полімерну тару 
фасуються майже всі види молочної продукції, в скляну - рідкі молочні продукти, а в металеву 
- рідкі, але переважно концентровані  молочні продукти. В пергамент, фольгу та бумагу 
фасуються такі продукти, як масло, плавлений сир. 

В залежності від видів тари, розрізняють автомати для фасування в полімерну та скляну 
тару, а також в металеву, картонну та картонно-металеву тару, їхні виконавчі механізми 
виконують різні функції: розлив і фасування продуктів з одночасним дозуванням, 
виготовлення ковпачків, закупорку, виготовлення пакетів, завертку й тому подібне. Тому 
основною умовою нормальної роботи автоматів, є синхронізація дій виконавчих механізмів, 
що досягається пристроєм привідного, розподільного механізмів та механізму 
транспортування, а також відповідним блокуванням, які запобігають роботі виконавчих 
механізмів розливу. 

Автомат «Пюр-Пак» призначений для виготовлення пакета з спеціального «бланка». 
«Бланки» укладаються стопкою в магазин автомата. З метою стерилізації, «бланки» в 
запечатаних картонних коробках обробляються газом окису етилену, а після утворення пакета 
в автоматі його внутрішню поверхню стерилізують 35%-вим  розчином перекисі водню. 
Автомат для упаковки молока в поліетиленові пакети ( мішечки ) показаний на рис. 1/ 

Рис. 1. Автомат для пакування молока в пакети. 
1 – рулон; 2 – дататор; 3 –  бактерицидна лампа; 4 – формуюча труба; 5 – дозатор; 6 – механізм 

повздовжнього зварювання; 7 – механізм поперечного зварювання і відрізання пакетів; 8 – заварений і 
відрізаний пакет; 9 – транспортер пакетів; 10 – бункер; 11 – фотоелемент рухомого пристрою. 

 
Упаковочна паперова стрічка спочатку подається з рулона 1 в місткість хімічної 

обробки, яка наповнена перекисом водню, а потім огинає направляючий та проходить в зоні 
бактерицидної лампи 3. В формуючому колесі стрічка звертається в трубу 4. Паперова труба 
проходить через електронагрівник, в якому швидко нагрівається до 300—400°С, в результаті 
чого миттєво розкладається перекис водню, тисамимсамим досягається надійна стерилізація 
пакетів. Після стерилізації пакетів в паперову трубу, неперервним потоком надходить 
стерилізоване і охолоджене молоко. При цьому піноутворення повністю виключається. В 
нижній частині транспортера знаходится механізм 7 для поштучного розрізання пакетів, 
наповнених молоком. Відрізані пакети подають в ковші підйомного механізму укладальника, 
який укріплений в основі автомата. Пакети автоматично вкладаються в спеціальні корзини 
шестигранної форми. 

Порівнюючи перераховане обладнання для фасування рідких молочних продуктів з 
розливно-упаковочним автоматом ЕЬОРАК С>ММ4500 можна назвати такі переваги 
останнього. На відміну від розливного автомату ВІСКО ФІЛЛ-ПЕК він не має велику 
кількість відходів з поліетиленової стрічки і має значно більшу (в 1,8 рази) продуктивність. 
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Виробництво зерна завжди було ключовим завданням розвитку сільського 
господарства. Витрати енергії на збирання незернової частини врожаю із застосуванням 
подрібнювачів в 3-4 рази більше, ніж на збирання зерна, при цьому втрати соломи сягають 
38%. Так як площа під посівами зернових і зернобобових культур в нашій країні займає 
переважну частину, що складає більше 32% всієї посівної площі в країні, то пошук і 
розробка більш сучасних технологічних схем і машин для обробки соломи і полови 
набуває першочергового значення.  

В результаті досліджень підтверджена можливість і доцільність створення та 
застосування конструкції для подрібнення соломистої маси до комбайна (рис. 1), що 
забезпечує роздільне або одночасне збирання соломи і полови за різними схемами в 
залежності від умов господарств. 

 
Рис. 1. Схема зернозбирального комбайна: 1 – підбирач; 2 – похилий транспортер; 3 – підбарабання; 
4 – приймальний бітер; 5 – барабан; 6 – відбійний бітер; 7 – соломотряс; 8 – подрібнюючий барабан; 

9 – консольний шнек; 10 – вентилятор; 11 – вивантажувальний трубопровід; 12 – транспортний засіб. 
 

Більшість комбайнів обладнується начіпними подрібнювачами, тому дослідження 
подрібнювачів соломистої маси, їх узагальнення і систематизація вкрай необхідні. На 
даний час проводиться багато досліджень з підвищення якості подрібнення і розсіювання 
соломистої маси (незернової частини врожаю) та зменшення енерговитрат (потужності) 
при виконанні цього процесу. Основою є комплексне вирішення задач шляхом визначення 
оптимальних параметрів і режимів роботи всіх робочих органів з урахуванням впливу їх 
на роботу один з одним, з метою створення працездатної і надійної конструкції комбайна. 
Першим етапом передбачалось виконати енергоаналіз подрібнюючого барабану при 
обертанні в прямому і зворотному напрямках з різним розташуванням ножів, який 
показав, що більшу потужність споживає барабан, який обертається по ходу руху соломи. 
Різниця в споживанні потужностей барабаном при його обертанні по ходу і проти руху 
соломи по соломотрясу незначна (8-9 %). При подачі на подрібнюючий барабан 2,5 кг/с 
соломи різниця складає 1 к.с. або близько 9 %. 

Збільшення потужності, що споживається барабаном, який обертається по ходу руху 
соломи по соломотрясу пояснюється тим, що ножі барабана відкидають стебла соломи у 
напрямку задньої стінки пристрою і догори. В результаті, в зоні задньої стінки починає 
утворюватися стовп соломи доти, поки вага його досягне певної величини, що долає 
відкидаючу дію повітряного потоку навколо барабана і ножів. Як тільки це станеться, 
відбувається захоплення окремих порцій соломи ножами барабана. Внаслідок порційного, 
нерівномірного захоплення соломи більше витрачається енергії на протягування соломи 
через робочі зазори ножів протиріжучого пристрою. При обертанні барабана проти ходу 
руху соломи по соломотрясу забезпечується більш рівномірна робота подрібнюючого 
апарату без утворення склепіння соломи. В цьому випадку солома, що сходить з клавиш 
соломотряса захоплюється ножами барабана і рівномірним потоком прямує до 
протиріжучого пристрою. Отже, перевага за витратами потужності, захоплюючій 
здатності, стійкості технологічного процесу і якості подрібнення за барабаном з 
обертанням проти ходу руху соломи по соломотрясу.  
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Запропонована нова конструкція машини для контурної обрізки плодових дерев з 

ротаційно-пальцевим різальним апаратом, яка забезпечить суцільне горизонтальне, 
вертикальне і похиле обрізування плодових дерев з шириною міжрядь 4 -8 м, а також 
запобігання в роботі від поломок при зустрічі з гілками діаметром 50 - 70 мм.  

Машина складається із наступних вузлів і деталей (рисунок): редуктора 1, 
масляного бака 2, клапана 3, рами 
опорної в зборі 4, бокового 5 і 
лобового 6 огородження, 
розкосів 7, обмежувачів висоти 
8, рами підйому 9, правого 10 і 
лівого 11 різальних апаратів, 
гідроциліндрів підйому 12, 
передньої рами 13, переднього 
бруса 14, гідроциліндрів 
розвороту 15, гідроциліндрів 
повороту 16, повзунів 17. 

Привід різальних апаратів 
здійснюється через ланцюгові 
передачі від двох гідромоторів 
ГМШ-50, які приводяться двома 
гідромоторами ГМШ-50Л від 
гідростанції, що змонтована на 
тракторі. Машина представляє 
собою навішений на трактор 
класу 1,4 фронтальний 
навантажувач. На рамі підйому 
навантажувача змонтований 
передній брус з правим і лівим 
різальними апаратами.  

Для захисту тракториста 
від ударів сучків в процесі 
обрізування, над вікнами кабіни 
трактора встановлені бокові і 
лобові огородження, виготовлені 
із прутків діаметром 3 мм. 

Рисунок 1. – Схема машини  для контурної обрізки 
плодових дерев: а – вигляд збоку; б – схема розвороту 

різальних апаратів 
 
В бокові отвори бруса встановлені повзуни з отворами для шарнірного з'єднання з 

різальними апаратами. На верхній плиті бруса приварені направляючі, в яких закріплені 
кронштейни для гідроциліндрів розвороту і приварені скоби для гідроциліндрів повороту. 
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    З метою визначення залежності енергоємності процесу 
розпушування ґрунту експериментальними робочими органами від їх конструктивних 
параметрів дослідження проводилися на маятниковому копрі серії АКБ (рис. 1). Маятник 
до якого закріплений досліджуваний робочий орган вагою Q підвішений на 
горизонтальній осі О (рис. 1) відстань від якої до центра ваги маятника рівна r, якщо 
маятник відхилений від вертикалі на кут 0 , то це означає, що він володіє деякою 
кількістю потенціальної енергії, що пропорційна висоті підйому Н і вазі маятника Q:   

                                                         E QH                                                              (1) 
Якщо на шляху руху маятника А0 А1 в точці С закріпити ґрунтовий зразок з розмірами 
прямокутного паралелепіпеда і опустити маятник на якому закріплений робочий орган, то 
останній при падінні деформуючи  його розпушує, втрачаючи при цьому частину запасу 
енергії QH. Корисну роботу, що витрачається на деформацію зразка ґрунту та його 
розпушування можна  обчислити за формулою: 

)cos(cos   rQAK                                                     (2) 
Тому  для обчислення роботи деформації ґрунтового зразку необхідно знати вагу 

маятника Q, відстань r  від осі підвісу маятника після холостого ходу  і робочого . 
 r 

  
  0 
  
 A0 
    0  
   

 H 
  

Рис. 1 Схема визначення енергоємності робочих 
 

В результаті взаємодії робочого органу із зразком ґрунту розпушений і 
здеформований  ґрунт збирався і зважувався на вагах. Розпушений об’єм визначався: 

з р

з р

m VpV p m


                                             (3.) 

де  mp  - вага розпушеного ґрунту, г mзр  - вага зразку ґрунту, г Vзр - об’єм зразка 
ґрунту, см3  

 Затрачена енергія на розпушування  зразків обчисленого об’єму ґрунтового зразка 
того чи іншого робочого органу, вказує на питому енергоємність цього робочого органу: 

Епит
Аn
Vn

                                                                            (4) 

де An -енергія, витрачена деформацією ґрунтового зразка Vn - об’єм ґрунтового 
зразка 

Для забезпечення об’єктивної оцінки затрат енергії: на процес деформації зразка 
ґрунту було зроблено по 3 однакові  наважки ґрунту по 1 кг у вигляді прямокутного 
паралелепіпеда із однаковими розмірами 13105 см. Всі зразки готувалися з просіяного 
ґрунту на решеті з діаметром d=10 мм однакової вологості. Кут опускання маятника для 
всіх робочих органів був однаковий і становив 160 градусів. Кут підіймання маятника 
фіксувався як при холостому ході так і при деформації зразка ґрунту. 
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Основою більшості силових установок автомобільної техніки є двигуни 
внутрішнього згорання. Відомо, що автомобільний транспорт є найбільшим споживачем 
моторних палив нафтового походження (витрати на пальне для автомобілів у середньому 
складають до 70 % від загальних витрат за їх життєвий цикл), та одним з основних джерел 
забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами відпрацьованих газів і 
сажі. Зважаючи на загрозу глобального вичерпання запасів нафти і екологічної 
катастрофи на планеті, вирішення завдання зменшення обсягів використання 
нафтопродуктів у господарській діяльності є актуальним. Одним з можливих напрямків 
його вирішення є підвищення паливної економічності транспортних засобів за рахунок 
покращення показників енергетичних характеристик їх двигунів.  

Абсолютні значення показників ефективності сучасних поршневих двигунів 
внутрішнього згорання є досить низькими (значення їх коефіцієнту корисної дії до 0,45). 
Разом з тим, результати проведеного аналізу енергетичного балансу поршневих двигунів 
внутрішнього згорання свідчать про те, що відпрацьовані гази цих двигунів мають 
значний енергетичний потенціал (у 0,9–1,1 рази більший за ефективну роботу дизельного 
двигуна та в 1,25–1,45 рази більший за ефективну роботу двигуна внутрішнього згорання з 
іскровим запалюванням). Отже, існує значний резерв підвищення економічності двигунів 
внутрішнього згорання та отримання додаткової корисної роботи у випадку більш повного 
використання цієї енергії. 

Можливими варіантами використання теплоти відпрацьованих газів є такі: 
а) забезпечення теплотою окремих елементів транспортних засобів чи систем 

двигунів; 
б) отримання додаткової корисної роботи, яка передається безпосередньо на 

вихідний вал поршневого двигуна внутрішнього згорання або використовується для 
приводу додаткового обладнання силових установок. 

Установки для забезпечення теплотою окремих елементів автомобільної техніки, як 
правило, в своїй конструкції містять теплообмінник у випускному тракті двигуна 
внутрішнього згорання, через який прокачується рідина (з високою теплоємністю), яка в 
подальшому використовується для обігріву кабіни, покращення запуску двигуна тощо. 

Установки для отримання додаткової корисної роботи умовно можна розділити на 
такі групи: паросилові установки з зовнішнім пароутворенням; термоелектричні 
генератори; двигуни Стірлінга; повітряні розширювальні машини; поршневі двигуни з 
внутрішнім пароутворенням. 

Таким чином, результати проведеного аналізу свідчать, що існує ряд способів 
підвищення економічності двигунів внутрішнього згорання та отримання додаткової 
корисної роботи у випадку більш повного використання енергії їх відпрацьованих газів, а 
це надасть можливість більш ефективно використовувати автомобільну техніку в процесі 
використання її за призначенням. 
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Шопін В.С., студент 2 СТН курсу спеціальності 208 «Агроінженерія». 
Керівник: старший викладач Майсус В.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

 Під оптимальними режимами роботи тракторів мають на увазі такі, які 
забезпечують досягнення максимальної продуктивності машинно-тракторного агрегату 
(МТА) і мінімальної витрати палива на одиницю об’єму виконаної роботи (погектарної 
витрати палива0. 

Аналіз тягово-зчіпних властивостей тракторів показує, що оптимальні режими їх 
роботи відповідають максимальному тяговому ККД і максимальній тяговій потужності. 

Відома методика визначення оптимальних значень тягового зусилля трактора і 
його швидкості основана на застосуванні тягових характеристик тракторів, одержаних для 
відповідних ґрунтових фонів. Головний недолік цієї методики такий: умови, для яких 
визначаються параметри тягових характеристик не відповідають реальним. По цій 
причині раціональне комплектування МТА і підбір оптимальних режимів їх роботи 
утруднюється. 

Статистичні дані та результати досліджень показують, що МТА використовуються, 
як правило, не в оптимальних режимах. Двигуни тракторів працюють з недовантаженням і 
перевитратою палива, середнє експлуатаційне завантаження двигунів енергонасичених 
тракторів не перевищує 50%, а найбільша частина енерговитрат припадає на транспортні і 
інші малоенергомісткі роботи. При такому завантаженні витрата палива значно більша, 
ніж при номінальному режимі. 

Дослідження, виконані на кафедрі тракторів, автомобілів та енергетичних засобів, 
показали, що питома витрата палива eg  тракторним двигуном залежить від коефіцієнта 
його експлуатаційного завантаження x  

1
1e g ен ен

x
g k g g

x
 



 
    

 
, 

де gk  - коефіцієнт збільшення питомої витрати палива, обумовленого 
недовантаженням двигуна; 

енg  - питома витрата палива двигуном при номінальному режимі (при 
максимальній потужності); 

α – відношення годинної витрати палива при роботі без навантаження до питомої 
витрати при повному навантаженні. 

Значення gk  наведені в наступній таблиці. 

x  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
α=0,25 1 1,028 1,062 1,107 1,167 1,25 

gk  
α=0,30 1 1,033 1,075 1,128 1,200 1,30 

Очевидно, збільшення експлуатаційного завантаження двигунів від 0,5 до 0,85 
дозволяє досягти економії палива 20-25%. 

Одним із шляхів підвищення середнього експлуатаційного завантаження двигуна і 
паливної економічності тракторів в польових умовах є вибір відповідної передачі і 
переведення двигуна на частковий швидкісний режим, при якому швидкість МТА 
залишається незмінною. 

Однак, вибір оптимального завантаження двигуна x =0,85…0,9 має деякі 
складності  (справний технічний стан трактора і висока кваліфікація тракториста). Для 
полегшення вибору найбільш економічного режиму доцільно обладнати трактор 
покажчиком завантаження двигуна. 

74



МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ 
БАГАТООПЕРАЦІЙНОГО КОМБІНОВАНОГО 

АГРЕГАТУ 
 

Якубовський М.І. Магістр спеціальність 208 
«Агроінженерія» 

Керівник: к.т.н. в.о. доцента Здобицький А. Я. 
 

Львівський національний аграрний університет 
 
Сучасним та перспективним напрямком землеробської механіки є суміщення 

технологічних операцій передпосівного обробітку ґрунту, що передбачає створення та 
використання багатоопераційного комбінованого машинно-тракторного агрегату до 
складу якого входять борони, культиватори, гладкі або кільчасто-шпорові котки (для 
передпосівного ущільнення ґрунту за висівання дрібнонасінних культур і забезпечення 
належної глибини загортання насіння 4 - 8 см.  

Багатоопераційні комбіновані агрегати повинні забезпечувати наступний перелік 
вимог: 

– підготовку ґрунту для посіву здійснювати за один прохід. 
– універсальність їх роботи на будь-яких типах ґрунтів за різної вологості та 

глибини обробітку. 
– легкість і простота конструкції та достатня надійність. 
– належна пристосованість до рельєфу поля. 
– суміщення робочих органів окремих машин для їх належного комбінування. 
Підвищення ефективності технологічного процесу багатоопераційного обробітку 

ґрунту є надважливим фактором. Тому нами запропоновано конструкцію комбінованого 
ґрунтообробного агрегату (рис.), що забезпечує подрібнення рослинних залишків із 
поглибленим поверхневим обробітком ґрунту дисковими знаряддями з одночасним 
розпушенням культиваторними лапами та подрібненням грудок і вирівнюванням поверхні 
котками. 

 
Рисунок – 3D модель конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату 

Для спрощення експериментального обладнання та дослідження параметрів роботи 
багатоопераційного комбінованого агрегату, а також спрощення експериментального 
обладнання використано сучасну САПР Inventor розроблену компанією Autodesk, що 
передбачає не лише створення 3d моделей деталей чи складальних одиниць, а й містить 
середовище аналізу міцності деталей (складальних одиниць), що дозволяє здійснювати 
перевірку їх без натурного випробування дослідних зразків. 

75



АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
ДЕТАЛЕЙ ВАЛ – ПІДШИПНИК КОЧЕННЯ 

Ярич Ю.М., студент 6-го курсу спеціальності 
«Агроінженерія»  

 Керівник: ст. викладач Рис В. І. 
 

Львівський національний аграрний університет 
 

Серед деталей, що регламентують надійність роботи, особливе місце займають 
деталі вал – підшипник. Контроль технічного стану цих деталей має надзвичайно важливе 
значення для забезпечення надійної роботи вузлів та агрегатів. 

Чинна методика визначення технічного стану посадочних місць під підшипники 
полягає у використанні опосередкованих показників, а саме: натяг у спряженні, 
овальність, бочкоподібність, радіальне та осьове биття. Ці показники характеризують 
технічний стан спряження деталей загалом, однак не дають повної інформації щодо 
геометричних параметрів окремих деталей спряження, закономірностей їх зношування.  

Завданнями досліджень було: визначити з необхідною точністю геометричні 
параметри валів та підшипників кочення нових та тих, які були у роботі. 

Досліджено 20 пар деталей спряження «вал – внутрішнє кільце підшипника». 
Визначались наступні геометричні параметри деталей: діаметри та овальність напрямних 
поверхонь у верхньому (h–h), середньому (m–m) та нижньому (l–l) перерізах. 
Вимірювання лінійних параметрів проводились з точністю до 0,2 мкм, Дослідження 
проведено на багатокоординатній вимірювальній машині UMС450. Напрямні 
вимірювальної машини утворюють базову декартову систему координат, а вимірювання 
здійснюється тривимірною рухомою щуповою головкою, шлях переміщення якої 
розраховується обчислювальною системою машини. 

Електронне регулювання положення, яке автоматично включається при дотиканні 
деталі, пересуває супорт машини до тих пір, поки індуктивна вимірювальна система 
головки не досягне нульової позначки. Після цього координати машини в статичному 
режимі вимірювань передаються в розрахункову систему (рис. 1, а). У динамічному 
режимі вимірювання  (рис. 1, б) щупова головка має можливість переміщатись 
перпендикулярно до напряму сканування. У такому разі машина рухається за деталлю, 
оскільки контури позиційного регулювання намагаються повернути вимірювальні системи 
головки в нульові точки. Для отримання результатів одночасно аналізуються 
вимірювальні системи головки й машини по кожній координатній осі. 

  
а б 

Рис. 1. Визначення координатних осей контрольованих деталей: 
а – схема; б – для вала. 

 

76



 Секція 2. 
 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА 
 MECHANICAL ENGINEERING 

 

RESEARCH ON THE KINETICS OF DRYLING TULIP 
WASTES FORCED CONVECTION 

 

Kamila Tańska, Szymon Głowacki 

University of Life Sciences - SGGW, 
Faculty of Production Engineering, 
Department of Fundamentals of Engineering, 
Management and Production Engineering. 
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warsaw, Poland 
 
 
 
Abstract: 
 
 Research presents process on the kinetics of dryling tulip bulbs in forced convecrion. 
The article presents the process, speed and drying techniques. The history and cultivation of 
tulips has been investigated. The performed tests reflect the influnece of temperature and 
division of bulbs for their drying time. The research material was delivered from a sub-
foilized tulip plantation located in the Mazowieckie voivodship. The purpose of the study was 
achieved based on laboratory tests to chich whole tulip bulbs were used, cut lengthwise and 
transversely. The bulbs were dried AT following temperatures: 40, 50, 60, 70 i 80oC.  
 
 
Keywords: drying, forced convection, tulips 
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The thesis presents process on the kinetics of dryling tulip bulbs in free convection. 

The article presents the process, speed and drying techniques. The history and cultivation of 

tulips has been investigated. The performed tests reflect the influnece of temperature and 

division of bulbs for their drying time. The research material was delivered from a sub-

foilized tulip plantation located in the Mazowieckie voivodship. The purpose of the study was 

achieved based on laboratory tests to chich whole tulip bulbs were used, cut lengthwise and 

transversely. The bulbs were dried AT following temperatures: 40, 50, 60, 70 and 80oC. 

 

Keywords: drying, free convection, tulips 
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The main aim of this graduation thesis is to investigate kinetics in process of drying 

quince fruit in natural Convection. Methods of drying with natural convection, kinetics of 

drying and types of dryiers were presented. The research material of quince fruit is 

characterized. To estimate the influence of drying temperature and size of the fruit with 

different fragmentation: quarters, eighths, longitudinal slices and transverse slices on this 

process. To fulfit this laboratory reaserch  on samples of quince fruit was conducted. The 

course of changes in the water content during the process of drying was determined at five 

different temperatures of the drying agent: 40, 50, 60, 70, 80 ° C.  

Quince is a fruit with a high water content, it contains 85-86%. Before starting the drying 

process, the fruit samples, depending on the size, contain various initial water contents.  

Drying of quince fruit is the shortest at 80 ° C for any type of fragmentation. The larger the 

sample, the drying process is slower. 

 

Key words: quince, convention, kinetics of drying, drying fruit. 
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Характерним для ремонту машин є те, що близько 45% трудомісткості ремонтних 
робіт сільськогосподарських машин складають операції розбирання та складання. Якщо 
розглянути всі типи з'єднань деталей машин, то у більшості агрегатів і вузлів переважають 
різьбові, частка яких становить 60-80%, на другому місці, як правило, пресові з'єднання 
трудомісткість операцій розбирання яких 20-25%. Звичайно, що вказані відсотки є досить 
усередненими показниками, так як співвідношення різних типів з'єднань визначається 
особливостями конструкції кожної машини, агрегату чи вузла. 

Що стосується різьбових з'єднань то їх можна розбирати з використанням різного 
інструменту, зокрема: ключів з відкритим зівом, кільцевих, торцевих, головок, розвідних та 
різноманітних спеціальних. Головки в свою чергу приводять в дію важелями різної форми, 
корбами, які можуть бути оснащеними храповими та іншими механізмами і різноманітними 
шарнірами. Для механізації процесів використовуються гайковерти з електричним, 
пневматичним, електромеханічним приводами, статичної та ударної дії. Кожен з перелічених 
інструментів відрізняється конструкцією, продуктивністю, вартістю і експлуатаційними 
витратами. Тому ефективність використання перелічених інструментів визначається 
конкретними виробничими умовами (технічним станом з'єднань, допустимим терміном 
виконання операцій, обсягами робіт, техніко-економічними показниками обладнання та 
коефіцієнтами його використання). 

Особливої уваги заслуговує те, що технічний стан різьбових з’єднань залежить від 
багатьох факторів які в процесі експлуатації машин змінюється внаслідок чого машина може 
втратити справний стан та працездатність. Тому темою даної роботи вибрано: 
“Організаційно-технологічне забезпечення технічного стану різьбових з’єднань 
сільськогосподарської техніки ”. 

У Подільському державному  аграрно-технічному університеті проводяться 
дослідження з організаційно-технологічного забезпечення технічного стану різьбових 
з’єднань сільськогосподарської техніки. 

На підставі аналізу різноманітних способів виготовлення різьбових деталей 
встановлено, що якісні показники деталей аналогічних типорозмірів можуть бути різними, 
що впливає на технічний стан і ресурс різьбових з’єднань. 

Найбільшому зовнішньому впливу піддаються різьбові з’єднання мобільних машин з 
енергетичними установками, що мають великогабаритні обертові деталі та деталі, що 
здійснюють зворотно-поступовий рух (зокрема, це стосується зернозбиральних комбайнів). 

Значна кількість проведених досліджень свідчить про потребу їх поглиблення для 
конкретних машин в конкретних умовах експлуатації. 

Інструменти для процесів складання і розбирання машин повинні підбиратись з 
можливістю контролю зусилля на підставі особливостей конструкції машин та механічних 
властивостей різьбових деталей. 

Працездатність і ресурс різьбових деталей визначається особливостями конструкції 
машин, дотриманням технологічної дисципліни під час їх виготовлення та складання, 
умовами експлуатації та технічного обслуговування. 

Збільшити ресурс різьбових з’єднань машин на даний час можна шляхом організації 
належного їх технічного обслуговування та виконання додаткових операції для застереження 
їх самовільного відгвинчування. 
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Рис. 1. Схема відновлення стрілчатої лапи 
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При експлуатації культиваторів відбувається механічне стирання поверхонь 
стрілчастих лап до непрацездатного стану. Поряд з найбільш поширеними способами 
відновлення і зміцнення деталей ґрунтообробних машин (зварювально-наплавочні, термічні, 
хіміко-термічні, механічні та електрохімічні) одним з перспективних є електроіскрове 
нанесення покриттів (ЕІНП). Цей спосіб технологічно простий, дозволяє отримувати 
покриття з високою зносостійкістю, не вимагає значних грошових витрат. 

Спосіб полягає в наступному. 
Зношену робочу частину лапи видаляють шліфувальним відрізним кругом і 

виготовляють нову з середньовуглецевої сталі у вигляді кутової пластини 2 (див. рис.1). На 
ній виконують наскрізні продовгуваті отвори 3, після чого заточують до утворення леза. 
Потім її з верхньої та тильної сторін зміцнюють твердими сплавами електроіскровим 
способом. На тильну сторону в два 
шари наносять покриття твердими 
сплавами з високою зносостійкістю, 
причому перший шар 6 має меншу 
твердість, ніж сплав другого шару 5. 
На верхню сторону кутової пластини 
наносять тільки один шар тим же 
сплавом, що і в першому шарі 6 на 
тильній стороні. Наприклад, перший 
шар наносять 
хромовольфрамкобальтовим, або 
В3К (стеліт) чи С-27 (сормайт) 
сплавами, а другий шар - твердими 
керамічними однокарбідними 
сплавами ВК-3М і ВК-60М. Вони 
мають високу зносостійкість і добре 
витримують ударні навантаження. 
Перший шар служить пом'як-
шувальною підкладкою до матеріалу основи, а другий шар при цьому забезпечує високу 
стійкість до впливу ударних навантажень і збільшує товщину покриття.  

На відновлюваній лапі 1 виготовляють різьбові отвори 4, які відповідають 
розташуванню наскрізних продовгуватих отворів 3. Після нанесення твердосплавних 
покриттів довгасті отвори 3 кутової пластини 2 суміщають з різьбовими отворами 4 
відновлюваної лапи гвинтами 7. При експлуатації лапи, по мірі зношування, кутову пластину 
переміщують вперед за рахунок овальних отворів 3, попередньо послабивши гвинти 7. 

Порівняльні випробування на суглинних і супіщаних ґрунтах показали, що у 
відновлених лап зносостійкість збільшилася в середньому в 1,8-2,5 рази в порівнянні з 
серійними. 
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Робочі органи машин більшості сільськогосподарських і переробних машин 

працюють у середовищі сипких матеріалів. Необхідною складовою частиною машин і 
установок (як мобільних, так і стаціонарних), призначених для роботи з сипкими 
матеріалами, є бункери різних форм і розмірів. 

Проблема ще більше ускладнюється необхідністю забезпечення рівномірного і 
безперервного вивантажених матеріалу, у якого один розмір (довжина) значно перевищує 
два інших розміру. Прикладом такого матеріалу є живці рослин. Потреба вивчення даного 
питання продиктована зростаючої популярністю палив з біоенергетичних культур, для 
нарощування обсягів яких потрібні швидкі і продуктивні машини для створення так 
званих енергетичних плантацій. Однією з найбільш поширених таких культур є 
енергетична верба, посадка якої здійснюється вегетативним способом живцями 
довжиною 20-25 см і діаметром 8-20мм. 

Підвищення продуктивності машин, установок і технологічних ліній будь-яких 
виробничих комплексів взагалі і сільськогосподарських, зокрема, багато в чому залежить 
від пропускної здатності бункерів, які найчастіше функціонують не тільки як 
транспортують робочі органи, а й як дозуючі пристрої, забезпечені системами 
автоматичного або автоматизованого управління і диференційованого регулювання в 
досить широкому діапазоні секундних обсягів сипучого матеріалу і їх рівномірного 
розподілу по площі випускного отвору бункера. В цьому аспекті досліджень як в Україні, 
так і за кордоном дуже недостатньо. 
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Підвищення ефективності використання біомаси в останні роки набуває постійно 

зростаючу актуальність як в Україні, так і за кордоном. Останнім часом найбільше уваги 
приділяється використанню біомаси в якості палива. Однак сировина для біопалива 
зазвичай володіє рядом недоліків, що обмежують її застосування для цих цілей. Зокрема 
невелика насипна вага і низка щільність енергії робить транспортування і спалювання 
такої сировини неефективним. Це вимагає шукати способів покращення енергетичних 
властивостей. Одним з таких способів є торефікація. Ця технологія вимагає додаткового 
обладнання, а також вивчення ефективності його використання. Зазначимо, що для 
термообробки подрібненої біомаси застосовуються різні типи реакторів (шнекові, 
барабанні, стрічкові, шахтні), серед яких слід виділити апарати тарілчастого типу, що 
відрізняються можливістю ефективної переробки сировини різного фракційного складу. 
Однак наявні в даний час методики розрахунку подібних реакторів засновані в основному 
на матеріальних і теплових балансах і не дозволяють виробляти оптимізаційні обчислення 
для підвищення якісних показників одержуваної продукції, зокрема, підвищення 
рівномірності обробки подрібненої деревини. 

В зв’язку з цим, актуальним залишається завдання дослідження процесу термічної 
обробки подрібненої біомаси в реакторах різного типу з метою виявлення основних 
конструктивних і технологічних параметрів обладнання, а також аналізу основних 
можливих методів використання отриманої термічно обробленої біомаси. 
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Плазмова різка металу є одним з найбільш продуктивних методів різки та розкрою 

листового металу. Вона дозволяє здійснювати різання чорних і кольорових металів 
товщиною до 120 мм з високою швидкість та необхідною якістю. Основними параметрами 
процесу плазмового різання є: діаметр сопла плазмотрона, сила струму та напруга дуги, 
витрата плазмоутворюючого газу, швидкість різання, середня ширина різу. Ці параметри 
визначають в залежності від товщини розрізуваного металу. Рекомендовані режими 
плазмового різання сталі наведені в таблиці 1 

 

Таблиця 1 – Рекомендовані режими повітряно-плазмового різання металлу 
 

Параметри режиму 
Розрізає мий 

матеріал товщина, 
мм 

діаметр 
сопла, 

мм 

сила 
струму, 

А 

напруга, 
В 

витрата 
повітря, 

л/хв 

швидкість, 
різання, 

м/хв 

середня 
ширина 
різу, мм 

5-15 140-160 5,5-2,6 3 
10-30 160-180 2,2-1 4 Сталь  
31-50 

3 250-300 
170-190 

40-60 
1-0,3 5 

з 

Дана робота присвячена визначенню необхідних параметрів роботи установки для 
плазмового різання (розкрою) листової низьковуглецевої сталі товщиною b =16 мм. 

За ескізом деталі встановлено, що деталь є технологічна, правильної прямокутної 
форми з відношенням сторін l/b = 3,25. Отже, виконувані різи будуть прямолінійними. Зміна 
напрямку руху плазмотрона буде відбуватися під прямим кутом. В процесі прорізання 
планується застосовується суміщення різів. 

Результати визначення необхідних технологічних параметрів роботи установки для 
плазмової різки металу товщино 16 мм наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Параметри процесу плазмового різання металу (16 мм) 
 

№ з/п Параметр процесу Розмірність Значення параметрів 
1 Плазмоутворюючий газ - повітря воднева суміш 
2 Товщина листа мм 16 16 
3 Діаметр сопла мм 2,5 4,0 
4 Напруга плазмової дуги В 110 100 
5 Струм плазми А 250 520 
6 Витрата плазмо утворюючого газу л/хв 76 832 
7 Швидкість різання м/год 79,56 76,68 

 

Наведені в табл. 2 параметри є рекомендованими під час плазмової різки низько 
вуглецевої листової сталі товщино 16 мм. 

Остаточні значення параметрів режиму слід встановлювати після різання пробних 
зразків і оцінки якості різу на встановлених режимах. 
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Проведений аналіз літературних джерел показав, що для оцінки та визначення 
величини та характеру залишкових напружень у коловому з’єднанні диска необхідний 
комплексний підхід, який передбачає застосування неруйнівних експериментальних 
досліджень напружень з подальшими застосовуванням розрахункового апарату. Для оцінки 
залишкового напружено-деформованого стану відремонтованого диска використано 
експериментально-розрахунковий метод, який адаптований для випадку, що враховує 
особливості геометрії та фізико-механічних властивостей колового зварного з'єднання 
відремонтованого диска сошника. Він базується на використанні рівнянь механіки тіл з 
власними напруженнями та експериментальної інформації. 

Випробування проводили на установці, яка забезпечує вибрану силову схему 
навантажень, яка зображена на рисунку. Конструктивно вона складається з випробувальної 
машини, пульта керування, приладів для вимірювання і контролю параметрів зусилля. 

 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

З метою перевірки точності запропонованого експериментально-розрахункового 
методу стосовно визначення залишкових напружень у відремонтованому диску, в роботі 
використано руйнівний експериментальний метод, який передбачає розрізання 
відремонтованого диска. Метод ґрунтується на таких положеннях: 1) залишкові напруження 
взаємно урівноважені всередині тіла; 2) у довільному поперечному перерізі рівнодіюча і 
момент залишкових напружень дорівнюють нулю. Після розвантаження певного об'єму тіла 
розрізанням його на частини ця рівновага зберігається, однак виникають пружні деформації. 
Вимірюючи ці деформації, обчислюють залишкові напруження за формулами теорії 
пружності. Деформації, що характеризують залишкові напруження, в роботі вимірювалось 
електричними тензометрами. У якості електричних тензометрів використано дротяні 
перетворювачі опору, які наклеювались на поверхню дисків.  

Відслідковування стійкості відремонтованого диска при сумісному впливі робочих 
навантажень та залишкових напружень виконано за наступною схемою. Для цього зварне 
з'єднання моделюється за умовно розподіленими ділянках із застосуванням програмного 
пакету для тривимірного твердотільного моделювання. 

Рисунок – Силова схема навантаження   
зразка. 

Q – зосереджена сила, 
l – відстань на якій діє сила 

 
  Число циклів фіксувалось лічильником, 
який відраховує кожен десятий цикл. 
Дослідження проводились при частоті             
2 Гц, що приблизно відповідає частоті 
навантаження на диск під час його 
експлуатації в польових умовах. 
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На сьогодні актуальність удосконалення машин для миття овочів та фруктів полягає у 

підвищенні надійності та продуктивності за мінімальних затрат на їх виробництво. 
Дослідивши, за допомогою систем автоматизованого проектування, конструкцію 

машини для миття помідорів було виявлено, що при навантаженні нижній лист ванни зазнає 
впливових деформацій, стріла прогину якого f=17.9 мм. Що  може вплинути на руйнування 
зварних швів з’єднань листів ванни та зварних швів з’єднання ванни до рами конструкції. 

Дослідження навантажень ванни із запропонованими елементами підсилення листа, в 
системі програми Autodesk Inventor  

 

1        2          3      4  
Рисунок - Графік залежності стріли прогину листа ванни усиленого допоміжним елементом 

конструкції  від його форми і розмірів поперечного перерізу. 
 

З одержаних рзультатів на графіку залежності стріли прогину листа ванни усиленого 
допоміжним елементом конструкції від його форми і розмірів поперечного перерізу видно, 
що найменшу стрілу прогину має конструкці листа звареного з двома ребрами f = 4.14мм. 

Таким чином із запропонованих елементів підсилення листа ванни під номерами 2, 3 і 
4  значно зменшує стрілу прогину, чим виключають не бажаний вплив на конструкцію та 
збільшують надійність машини. 
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Експлуатаційна надійність механізмів, деталей машин та інструментів різного 

призначення в значній мірі залежить від якості поверхні і властивостей поверхневого 
шару цих виробів. Відновлення і зміцнення деталей електроіскровою обробкою 
забезпечує ремонт агрегатів із запасом міцності на рівні нового виробу.  

У процесі експлуатації машин ресурс відновлених деталей майже у два рази 
нижчий, ніж у нових деталей. Отже, з об'єктивних умов випливає, що ймовірність відмов 
машин і кількість нересурсних відмов деталей у рядових умовах експлуатації більша, ніж 
у нового агрегату. Світова практика ремонту машин націлена на відновлення 90 ... 100% 
показників надійності виробу при вартості не більше 60% від нового.  

У запропонованій роботі наведені відомості про відновлення твердосплавних 
опорних ножів безцентрово-шліфувальних верстатів, з фізико-механічними властивостями 
близькими до твердого сплаву ВК6М, які за тривалий термін експлуатації вичерпали свій 
ресурс. Виробничники взамін виготовляють ножі з інструментальних сталей У7, У10, 
ХВГ, Х12М, загартованих до твердості HRС 62...65, із значно нижчою експлуатаційною 
стійкістю. Застосування у виробництві швидкоріжучої сталі Р6М5 обмежене вартістю 
матеріалу і складністю технології обробки матеріалу. 

Специфіка використання опорних ножів в основному та інструментальному 
виробництві пов’язана з необхідністю обробки циліндричних поверхонь різних діаметрів і 
довжини та різноманітних конструкційних металів. Тому для оцінки стійкості був 
прийнятий критерій відношення загального об’єму знятого оброблювального металу 
заготовок до лінійної величини спрацювання робочої частини опорного ножа по висоті.  

Дослідженнями підтверджується ефект залишкової підвищеної стійкості робочої 
поверхні опорного ножа після повного спрацювання нанесеного шару зміцнювального 
покриття. 

Таблиця 1- Результати дослідження стійкості робочої поверхні ножа 

 
* Примітка: 
К = V/Н – прийнятий в роботі критерій стійкості опорної поверхні, що характеризується відношенням знятого 

об’єму припуску до висоти спрацювання інструменту; Ко – критерій стійкості опорного ножа без зміцненого шару; Кеіл – 
критерій стійкості опорного ножа з покриттям електроіскровим легуванням. 

Проведені експлуатаційні випробування відремонтованих верстатів з відновленими 
деталями показали, що технологія покриття робочої поверхні опорних ножів з 
інструментальних сталей методом ЕІЛ дозволяє збільшити їх стійкість більш ніж у 2 рази.  

Враховуючи простоту використаного для електроіскрової обробки обладнання, цей 
спосіб виготовлення ножів може бути рекомендований для застосування в ремонтних 
майстернях.  
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Рис. 1. Монтаж ТРВ 
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Підбір оптимального, тобто найбільш підходящого для холодильної установки, ТРВ 
здійснюється, виходячи з температури кипіння і повних втрат тиску в ТРВ.  

Коли паралельно з’єднані компресори працюють на один випарник, вибір ТРВ стає 
визначальним і повинен здійснюватися відповідно до мінімальної та максимальної 
холодопродуктивності установки. Для таких випадків краще за все підходять електронні 
ТРВ, які мають діапазон регулювання 10... 100% від номінальної продуктивності (звичайні 
механічні ТРВ мають діапазон регулювання 40... 100%). 

Терморегулювальний вентиль монтується безпосередньо перед випарником. 
Більшість виробників припускають монтаж ТРВ у будь-якому положенні. Єдиною 
обов’язковою умовою є те, що розподільник рідини (за умови його наявності) повинен 
бути встановлений вертикально потоком донизу. Не допускається монтаж розподільника 
горизонтально. 

Термобалон ТРВ кріпиться на всмоктувальній 
магістралі якомога ближче до випарника. У разі наявності 
у ТРВ лінії зовнішнього вирівнювання, вона 
підключається до всмоктувальної магістралі нижче за 
потоком холодоагенту від термобалона на відстані не мен-
ше 5 см, щоб витоки рідкого холодоагенту через 
ущільнення штока ТРВ не призводили до 
необгрунтованого закриття клапана. При цьому трубка 
зовнішнього вирівнювання повинна врізатися у верхню частину всмоктувального 
трубопроводу, щоб виключити потрапляння в неї мастила (рис.1). 

Метою регулювання ТРВ повинне бути мінімально можливе перегрівання за умови 
забезпечення стабільної роботи (відсутність пульсацій тиску кипіння). Настроювання ТРВ 
необхідно здійснювати при температурі в охолоджуваному об’ємі, близькій до 
температури відключення компресора (настроювання, що забезпечує стабільну роботу 
при температурі +5 °С, може призвести до пульсацій при 0 °С). При настроюванні 
необхідно шляхом поступового відкриття ТРВ (макс. 1/2 оберту за раз) досягти появи 
пульсацій. Після цього необхідно злегка закрити ТРВ на 1/2... 1 оберт. При цьому ТРВ 
повинен забезпечувати стабільну роботу системи з мінімально можливим перегріванням. 

Під час настроювання ТРВ тиск конденсації повинен залишатися відносно стабіль-
ним. Необхідно пам’ятати, що величина тиску конденсації впливає на продуктивність 
ТРВ. Крім того, настроювання ТРВ неможливе при поганому підживлюванні (нестача хо-
лодоагенту в контурі, недостатній перепад тиску на ТРВ - менше 4 бар). Для того щоб 
ТРВ працював нормально, необхідно подавати на його вхід рідкий холодоагент, що не 
містить пари. 

Якщо у процесі регулювання не вдається досягти або виключити пульсації, 
необхідно перевірити правильність підбору ТРВ. 

Отже, правильний інженерний підхід до підбору, монтажу, налагодження й 
експлуатації терморегулювальних вентилів дозволить забезпечити тривалу, надійну та 
ефективну роботу всієї холодильної системи. 
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При виборі методу відновлення деталей необхідно враховувати: 
- матеріал деталі, її хімічний склад і властивості; 
- термообробку і поверхневу твердість деталі, можливість їх відновлення; 
- умови роботи деталі (характер навантаження і посадки, габаритність і геометрична 

форма відновлюваної деталі); 
- величину і характер зношення деталі, товщину нанесеного шару; 
- допустимі величини деформації деталі, зниження поверхневої твердості та 

витривалості на втому; 
- механічну обробку наплавленого металу і деформованої ділянки; 
- продуктивність відновлення, трудомісткість та економічність відновлення деталі, 

включаючи усі операції технологічного процесу. 
Основна вимога, яку необхідно виконати при відновленні валів, є забезпечення: 

розмірів і шорсткості відновлюваних поверхонь; твердості відновлюваних поверхонь; 
суцільності покриття; міцності зчеплення нанесених шарів з основним металом; 
симетричності, співвісності, радіального і торцевого биттів оброблених поверхонь; 
паралельності бічних поверхонь зубів шліцьових поверхонь і шпонкових пазів осі вала чи 
утворюючим базових поверхонь. 

Згідно креслення і технічних умов на дефектацію і ремонт деталі для відновлення 
ділянки кульового пальця (поверхні  25) служать наступні критерії: 

- мінімальний діаметр відновлювальної поверхні – 25 мм; 
- мінімальна товщина нарощеного шару, мм: 
- hмін = (Dном. - Dгран. доп.) + припуск на обробку = (25,04 – 25) + 0,25  0,29; 
- максимальна товщина нарощеного шару – 2 мм; 
- максимальна твердість HRC 65. 
Допустимі до використання способи усунення дефекту №1 кульового пальця (табл. 1). 

Таблиця 1 
Способи усунення дефекту №1 кульового пальця 

 
№ 

дефекту 

 
 

Спосіб усунення дефекту 

Мін h 
нарощеного 

шару, мм 

Макс h 
нарощеного

шару, мм 

Макс 
твер-
дість, 
HRC 

 
Обладнання 

1 Конденсація з іонним 
бомбардуванням 

0,005 0,04 65 ВУ-1Б, ІЕТ, ННВ 

1 Наплавлення в СО2 0,8 1,2 54 УД-209, У-653, 
ПДПГ-500 

1 Вібродугове наплавлення 0,3 2 56 ОКС-6559, ОКС-1252 
1 Плазменно-дугове напилення з 

наступною цементацією 
0,05 2.5 65 Плазмотрон УПУ-3   

 
Згідно запиту на вибірку за допомогою MS Access з табл. 1 оптимального способу 

усунення дефекту №1 кульового пальця вибираємо спосіб плазменно-дугового напилення 
з наступною цементацією. 
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Рис. 1. Схема пристосування для 
нанесення мідного шару 
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У вузлах і механізмах машин широко використовують підшипники ковзання. При 
експлуатації у них найчастіше зношуються внутрішні циліндричні поверхні, причому знос 
досягає більше 1,5-2 мм на сторону. Нами розроблена технологія і пристрої для 
відновлення підшипників ковзання. 

Спочатку опори очищають від забруднень, використовуючи при цьому шабери і 
щітки. Залишки забруднень видаляють у водних розчинах синтетичних миючих засобів 
типу Лабомид при температурі 80 ± 5 ° С протягом 3-5 хв. з наступним промиванням у 
проточній воді. Отвір до розміру розточують на токарно-гвинторізному верстаті, 
закріпивши опору в спеціальному пристрої. Додаткову доремонтного деталь (ДРД), 
призначену для компенсації посадкового отвору опори, виготовляють з труби з 
деформованого алюмінієвого сплаву Д16. Внутрішню поверхню обробляють з припуском 
під покриття, що формується мікродуговим оксидуванням (МДО). 

Після МДО втулку з покриттям запресовують в попередньо розточений отвір 
опори. Потім отвір обробляють на внутрішньо-шліфувальному верстаті, використовуючи 
еластичний абразивний інструмент. Він складається з пелюсток шліфувальної шкурки, 
закріплених між двома дисками. Потім на поверхню покриття для поліпшення його 
антифрикційних властивостей наносять мідний шар фрикційно-механічним способом за 
допомогою спеціального пристрою (рис. 1). 

Пристосування складається з державки 10 і 
кільця 1 з теплоізоляційним покриттям товщиною 120-
150 мкм на зовнішній поверхні, між якими встановлено 
кільце 9 з пружного полімерного матеріалу 
(капролоктана), призначене для демпфірування 
можливого радіального биття при нанесенні мідного 
шару. На кільці 1 за допомогою кріпильної скоби 6 і 
гвинта 7 кріпиться мідна натираюча пластина 8 
товщиною 0,05-0,10мм. Держак 10 та кільця 1 і 9 
з'єднані між собою клейовою композицією. 

При нанесенні мідного шару відновлювану 
опору 4 за допомогою болтів 2 кріплять до оправці 
3, яку встановлюють в патроні токарно-
гвинторізного верстата, а розроблений пристрій 
закріплюють у різцетримачі верстата за державку 10, що має квадратний перетин. На 
поверхню покриття втулки 5 наносять шар технічного гліцерину. Після вмикання станка 
натираючу пластину 8 вводять у контакт з поверхнею покриття, сформованого 
мікродуговим оксидуванням, і створюють між ними контактний тиск 15МПа при частоті 
обертання патрона верстата 200 хв-1, що відповідає швидкості ковзання 0,5 м/с. Тривалість 
нанесення мідного шару - 230 ... 240 с. Товщина шару 4,0-4,5мкм. 

З використанням розробленої технології було відновлено опору граблин жатки для 
збирання трав кормозбиральних комбайнів. Експлуатаційні випробування жаток показали, 
що при напрацюванні 210-230 мото-год. зносостійкість рухомого з'єднання «опора - 
граблина» з відновленими за пропонованою технологією опорами була в 3,5 рази вище, 
ніж у серійного з'єднання. 
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Рис. 1. Механізм стопоріння нарізного 
з’єднання за допомогою анаеробних 

матеріалів 
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Часто конструктивними методами вирішити задачу підвищення якості різьбових 
з’єднань неможливо. У той же час існують ефективні технологічні методи забезпечення 
експлуатаційних властивостей з'єднань, серед яких найбільш перспективним, простим і 
економічним способом, є введення в зону контакту деталей анаеробних матеріалів фірм 
Abbro, Chester Molecular, Holdtite, Loctite, Permabond та ін. Використання цих складів дає 
змогу якісно виконувати кріпильні роботи з найменшими затратами робочого часу та 
коштів. 

Анаеробні матеріали (АМ) являють собою рідкі склади різної в'язкості, здатні 
тривалий час залишатися в початковому стані без зміни властивостей і швидко тверднути 
у вузьких зазорах між поверхнями без контакту з киснем повітря, утворюючи при цьому 
міцний полімерний шар. Основою анаеробних складів є полімеризаційні з'єднання 
акрилового ряду, найчастіше діметакрилові ефіри поліалкіленгліколю, для яких 
характерна висока швидкість перетворення в просторово зшиті полімери. До складу АМ 
входять інгібуючі і ініціюючі системи, що забезпечують тривале зберігання анаеробних 
матеріалів і швидке затвердіння в виробах, а також згущувачі, модифікатори, барвники та 
інші добавки. 

Механізм стопоріння нарізного 
сполучення за допомогою АМ можна 
представити таким чином (рис. 1). 

 При закручуванні нарізного елемента 1 з 
попередньо нанесеним на нього рідким 
герметиком 2 відбувається видалення повітря з 
простору утвореного різьбовими поверхнями та 
заповнення його АМ, який, тверднучи, утворює 
плівку певної механічної міцності. Плівка 
створює значний момент опору, в результаті чого 
нарізні сполучення стають стійкими до вібрації й 
ударних навантажень. 

Проведені на кафедрі РМіЕО дослідження 
дозволили перевірити на практиці відповідність 
випробуваних анаеробних фіксаторів різьбових з'єднань заявленим параметрам, окреслити 
сферу їх застосування. 

Встановлено, що анаеробні клеї для фіксації різьбових з'єднань дозволяють 
фіксувати гвинти, гайки, болти і штифти для захисту від ослаблення і розкручування 
внаслідок вібрації. Використання досліджуваних складів дозволяє запобігати 
«зварювання» гайки і болта за рахунок іржі.  Запропоновані клеї різної міцності: низької 
міцності - для великих деталей, при потребі подальшого демонтажу; середньої і високої 
міцності - для довгострокових фіксаторів і запірних пристроїв, призначених для 
запобігання крадіжок і вандалізму. Вказані препарати економічно більш вигідні, ніж 
механічні фіксатори: змащуючи різьблення, вони полегшують складання, дозволяють 
збільшити допуск на механічну обробку,  забезпечують герметизацію, усувають 
протікання. Болти і гайки перестають розкручуватися в процесі роботи внаслідок вібрації. 
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Віришення проблеми підвищення енергоефективності неподільно пов’язано з 
питанням екології та є одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасних технологій 
будівництва. Обмеженість енергетичних ресурсів, негативний вплив на довкілля – всі ці 
чинники наводять на думку розумного зниження вжитку енергії. Утеплення будинків з 
використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів забезпечує високу 
енергоефективність будівельних об’єктів. 

Нині все збільшується кількість житлових будинків з утепленими фасадами, самі 
виробники цих робіт визнають, що теплоізоляція не завжди справляється зі своїм 
завданням, а іноді навіть створює додаткові проблеми. Може появитися сирість, грибок, 
шкідливі випари, руйнування стін і збільшення тепловтрат - мінімальний набір недоліків, 
до яких може привести «утеплення» квартир. 

Була проведена науково-дослідницька робота з визначення впливу сучасних 
теплоізолюючих матеріалів на тепловтрати будинків, обґрунтування їх раціонального 
використання та вплив на навколишнє середовище. Досліджено теоретичні та методичні 
основи теплоізоляції сучасності; теплоізолюючі матеріали: пінополістирол, мінеральна 
вата, перліт, їх переваги та недоліки; екологічні проблеми теплоізоляції. 

Результати анкетування серед студентів показали, що вони володіють інформацією 
про енергозбереження будинків, гігієнічні норми і параметри мікроклімату в приміщенні, 
і намагаються їх підтримувати, для збереження свого здоров’я. А виробники 
теплоізолюючих матеріалів в Україні, в більшості їм не відомі. Досліджено теплотехнічні 
характеристики трьох будинків, які утеплені різними матеріалами: пінополістиролом, 
мінеральною ватою, перлітом. Встановили, що вони відрізняються за коефіцієнтом 
теплопровідності і товщиною утеплювача відповідно до використаного теплоізолюючого 
матеріалу. Що призводить до зменшення витрат на опалення будівель та тепловтрат крізь 
стіни. Теплоізоляційні матеріали не бувають абсолютно сухими, так як вбирають вологу з 
навколишнього повітря або при безпосередньому зіткненні з нею (за рахунок 
водопоглинання). З зволоженням теплоізоляційних матеріалів різко зростає їх 
теплопровідність, а отже, погіршуються теплозахисні властивості цих матеріалів і 
конструкцій. Дослідження показали, що середнє значення водопоглинання для пінопласту 
є меншим, ніж мінвати. Отже, він гідрофобний практично на 100%, і це з одного боку 
перешкоджає проникненню вологи в приміщення, а з іншого - не випускає її назовні. В 
результаті на стінах з'являються грибок і пліснява. Ватні утеплювачі бояться намокання, 
яке може виникнути в результаті недотримання технології (відсутність гідробар'єру, його 
негерметичність), тому замість утеплення виходить зворотний ефект. Крім того, мокра 
вата руйнує огороджувальні конструкції. Мінеральна вата, на відміну від пінополістиролу, 
може повторно використовуватися для виробництва нової теплової ізоляції, без значної 
шкоди довкіллю, оскільки в її основі природний камінь. 

Отже, обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Але у мінеральної вати 
вплив на довкілля є меншим, ніж у пінопласту. Тому при виборі утеплювача для кожної 
будівлі необхідний індивідуальний підхід, а також консультація відповідного спеціаліста. 

Теплоізоляція забезпечує економію і збереження енергії та здоров´я. 
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Торефікація являє собою процес термічної переробки біомаси з утворенням 

твердого палива, що володіє властивостями, схожими на вугілля. Процес відбувається в 
діапазоні температур 200 - 300ºC, в середовищі інертного газу (анаеробна атмосфера) і при 
тиску, близькому або рівному атмосферному. Швидкість зростання температури під час 
нагрівання знаходиться в межах 10…100ºC / хв, хоча рекомендується, щоб вона не 
перевищувала 50ºC / хв. Тривалість процесу і вміст реагентів в реакторі залежить від умов 
проведення процесу, природи вихідного матеріалу і очікуваних властивостей продукту. 
Він може коливатися в широкому діапазоні, від декількох до декількох десятків хвилин.  

Внаслідок тривалого часу перебування і низької температури процесу, торефікація 
згадується паралельно як обсмажування, повільний і м'який піроліз або 
високотемпературна сушка. Процес торефікації, шляхом розпаду полімерних структур, не 
тільки призводить до руйнування структури волокнистої біомаси і зниження її механічної 
міцності, але також збільшує теплотворну здатність палива і дає гідрофобні властивості 
біомаси, замість того, щоб бути гідрофільними. Під час випалу необроблена біомаса 
піддається частковій дегазації, що пов'язано зі зменшенням її маси, а одночасна втрата 
енергії менша в порівнянні з втратою маси. Енергія, яка не була виділена з летких частин, 
ущільнюється і зберігається в твердих продуктах процесу. 

Таким чином торефікація біомаси є перспективним напрямком покращення 
енергетичних властивостей сировини та нарощування обсягів її використання в якості 
палива. 
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В нашому житті перед нами дуже часто постає проблема знаходження  

найбільшого чи найменшого, найкращого чи найгіршого, тобто якогось самого 
оптимального, найкращого для нас рішення. Інколи цей вибір зробити просто, але дуже 
часто буває декілька варіантів вибору і ми не знаємо який із них правильний. Задачі 
такого роду виникають у всіх областях як науки так і в повсякденному житті людини. 
Велику кількість таких задач розв’язують за допомогою методів диференціального 
числення розроблених такими вченими як П.Ферма, Г.Лейбніцом, І.Ньютоном. Отже, щоб 
знайти найкращу із можливостей, доводиться розв’язувати задачі на знаходження 
максимуму чи мінімуму. Обидва ці поняття максимум і мінімум об’єднуються єдиним 
терміном «екстремум». Тому задачі на відшукання максимуму і мінімуму називаються 
екстремальними задачами. Їх розв’язання складається з декількох етапів:1)скласти 
математичну модель задачі;2)дослідити отриману функцію на екстремум за допомогою 
похідної; 3)проаналізувати отриманий результат. Розв’яжемо наступну задачу. 

Задача. Як огородити прямокутну ділянку землі, огорожею довжиною 80м., одна 
сторона якої прилягає  до будинку так, щоб площа огородженої ділянки була 
найбільшою? 

Нехай АВ – х, тоді АD=80-2х. Площа земельної ділянки 
має форму прямокутника, тому S=AB∙AD=x∙(80-2x). 

Дослідимо задану функцію на екстремум: S=80x-2x2 

Для того, щоб пришвидшити розв’язок даної задачі я 
вирішила знайти можливість досліджувати функції на екстремум 

автоматизовано, використовуючи програму, яку ми вивчали Microsoft Excel. Вивчивши 
дане питання я зробила наступі кроки: по-перше потрібно на панель інструментів додати 
спеціалізовану команду «Поиск решения». Для цього натискаємо праву клавішу мишки на 
панелі інструментів,і вказуємо наступні команди,  Настройка 
ленты→Надстройки→Управление→ Надстройки Excel→Перейти→Поиск Решения. 
У вкладці Данные має з’явитися команда  «Поиск Решений». Протабулюємо функцію 

 на проміжку [-10;50] та будуємо 
графік. Для того, щоб дослідити дану функцію на 
екстремум виконуємо наступні команди: 
Данные→Поиск решения→Оптимизировать 
целевую функцию→вказуємо адресу О5(значення 
Y)→Изменяя ячейки переменных→ вказуємо 
адресу N5(значення X)→Найти решение→Ок.  
Xmax=20. Отже, AB=20; AD=80-2*20=40м. Тому, 
склавши шаблон дослідження на екстремум, можна 
досить швидко знайти критичні точки будь-якої функції.  

Сучасна освіта повинна поступово переорієнтовуватися на вивчення дисциплін на 
застосування знань у практичних, життєвих ситуаціях. Тому посилення прикладної 
спрямованості навчання вищої математики та комп´ютерних дисциплін є актуальною та 
важливою проблемою. 
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Останнім часом досить широке поширення при ремонті машин отримав метод 
термозміцнених компенсувальних елементів, що дозволяє відновлювати деталі з 
локальними зносами шляхом заміни гранично зношеної області. Нерідко така заміна 
приводить до підвищення ресурсу відновленого виробу шляхом збільшення 
зносостійкості реставрованої зони. 

Цим методом усуваються знос багатьох конструкційних елементів ґрунтообробних 
машин, перш за все плужних лемішів. У період експлуатації відбувається стирання їх 
долотоподібної частини до такої міри, коли подальше використання деталі стає 
неможливим або недоцільним. Відновлення її працездатності проводиться 
приварюванням нового долота після видалення зношеної, непридатної частини. Долото 
виготовляється з ресорно-пружинної сталі 60С2 шляхом вирізання його з листових ресор, 
знятих з експлуатації у зв'язку з втратою жорсткості (допускається й інша сталь того ж 
класу).  

У ході досліджень з листа ресори автомобіля ЗІЛ-130 (виготовленого зі сталі марки 
60С2 що втратив пружні властивості) і лемішної сталі Л53 (у стані постачання) були 
вирізані зразки. Твердість зразків після необхідної підготовки поверхонь контролювалася 
методом Роквелла за шкалою С. 

В цілому досліди мали порівняльний характер для демонстрації суттєвої різниці 
властивостей сталі 60С2 після експлуатації та лемішними стали Л53 в стані постачання. 

Таблиця 1- Статистичні показники результатів вимірювань твердості, HRC 
Показник Сталь 60С2 Сталь Л53 

Середня твердість  44.84 21,26 
Стандартне відхилення, σ 0,92 1,42 
Мінімум 43 19 
Максимум 47 23,9 
Коефіцієнт варіації V  0,02 0,06 

Очевидно, що маючи таку твердість, компенсувальний елемент не тільки дозволить 
відновити ресурс відновлюваної деталі, але і значно збільшить її абразивну стійкість. 

Висновки. Після зняття з експлуатації листів ресорно-пружинної сталі 60С2 їх 
твердість зменшується максимум на 5 HRC і становить близько 45 HRC, що у два рази 
перевищує аналогічний параметр сталі леміша Л53. Розсіювання вимірюваних величин 
HRC вкрай мале і вказує на стабільність властивостей матеріалу листа по всьому його 
об'єму. Різниця у твердості на окремих ділянках листа не перевищує 4 HRC, що дозволяє 
використовувати матеріал всієї деталі у якості вторинної сировини, незалежно від місця 
вирізання компенсувального елемента. 

У сукупності вищевикладене вказує на можливість застосування цього вторинного 
матеріалу для відновлення лемішів й інших деталей ґрунтообробної техніки та значного 
спрощення технологічного процесу реновації. 
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До числа найважливіших завдань, які потребують негайного вирішення, відносяться 
досягнення стійкого росту сільськогосподарського  виробництва і надійне забезпечення  
країни продуктами харчування  та сільськогосподарською сировиною. Для цього  
необхідно широко запроваджувати високоефективні засоби механізації на усіх етапах 
вирощування і збирання сільськогосподарських культур. 

Збирання полеглих, зріджених або низькорослих посівів інколи супроводжується 
значними втратами. Щоб усунути їх, необхідно правильно переобладнати збиральну 
техніку, використовуючи відповідні пристрої. 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення та засвоєння навчального 
матеріалу з розрахункового курсу сільськогосподарських машин. 

Поля з низькорослим або зрідженим стеблостоєм придатні для двофазного збирання, 
якщо 1 м валка становитиме не менше 1,5 кг. У такому випадку необхідно правильно 
скомплектувати жатний агрегат для повнішого завантаження комбайна на підбиранні і 
обмолоті валків. 

Зрівноважувальний механізм призначений для плавного опускання та підняття 
жатки із запобіганням поломок машини. 

 
        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Використання запропонованої конструкції зрівноважувального механізму дозволить 
підвищити надійність технологічного процесу, покращить копіювання грунту, а також  
зменшить втрати зерна  при збиранні низькорослих та полеглих рослин. 

Річний економічний ефект від використання зрівноважувального механізму жатки 
становить 7496,14 грн., термін окупності 0,59 років. Тому впровадження даної розробки є 
економічно доцільним заходом. 

 

Конструкція зрівноважувального 
механізму жатки виконана у вигляді 
пружних важелів та гідроциліндрів. 
Жатна частина жорстко з’єднана з 
похилим корпусом через гідроциліндри та 
важелі 6, що виконані у вигляді торсіонів 
2,3, причому, кожний важіль з’єднаний з 
торсіоном та гідроциліндром за 
допомогою регулювальних шайб 4, які 
обладнані блокуючими скобами 5.  

Машина працює наступним чином. 
При збиранні низькорослих та полеглих 
рослин жатна частина з допомогою 
гідроциліндрів опускається  вниз до 
зіткнення копіювальних лиж із поверхнею 
поля шляхом повороту похилого корпуса 
навколо горизонтальної осі.  
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Підвищення ресурсу роботи і техніко-економічних показників машин вимагає все 
ширшого впровадження в виробництво методів модифікації поверхонь тертя рухомих 
вузлів. Існує багато методів інженерії поверхні деталей машин які поділяються на такі 
основні групи: нанесення покриттів, модифікування поверхневого шару, технологічні та 
комбіновані.  

Стан поверхневих шарів трибосистеми один з основних показників, що 
характеризує режим роботи і ресурс рухомого вузла. Поліпшенню триботехнічних 
характеристик пари тертя сприяють методи введення додаткового мастила в зону тертя, 
засновані на створенні і заповненні рельєфу поверхонь багатокомпонентними 
антифрикційними системами. Обробка деталей методами поверхнево-пластичного 
деформування дає можливість не тільки зміцнити поверхні деталей з поліпшенням 
контактної і втомної міцності, підвищити їх зносостійкість, але і формувати мікрорельєфи 
та макрорельєфи необхідної мастилоємності на оброблюваних поверхнях.  

Для формування макрорельєфів існує декілька способів, такі як формування 
дискретно-орієнтованої топографії, протягання порожнистих деталей інструментом 
(протяжка) з рельєфоутворювальними секціями. При формуванні дискретно-орієнтованої 
топографії поверхонь тертя деталей у прецизійних вузлах з малим зазором забезпечується 
широкі функціональні можливості. Метод відрізняється від інших створенням дискретно-
орієнтованої топографії поверхні у вигляді рівномірно розташованих еліпсоїдних лунок.  

З метою одержання максимального позитивного ефекту застосування мастильних 
канавок розглядалися різні форми їх профілю. Для цього проведені експериментальні 
дослідження витікання мастила з канавок, які мають різний переріз профілю (рис. 1). 

 
Отримані результати досліджень  дозволяють розташувати  типи профілів 

мастильних канавок у порядку зростання  їх ефективності наступним чином: 
прямокутний, трикутний, сферичний, сферичний поліпшений, комбінований. Такий 
порядок зберігався у всьому діапазоні досліджених швидкостей. 

Спеціальна форма та орієнтація лунок можуть відігравати роль міні-клинів при 
рідинному терті, що інтегрально забезпечать підвищення несучої здатності мастила.  

Еліпсоїдна форма та орієнтація лунок забезпечують найбільш сприятливий 
напрямок вектору тиску мініклина. Кут нахилу профілю лунки визначається балансом між 
силами несучої здатності та гідродинамічного опору, створюваних міні-клином та 
визначений експериментально в межах 1,5 - 2°. Сформована дискретно-орієнтована 
топографія поверхні тертя забезпечує збільшення мастилоємності до 6 разів, зниження 
коефіцієнту тертя у рухомому вузлі майже у три рази, що позитивно позначається на 
зносостійкості поверхонь тертя, яка зростає у 1,5…3 рази. 

Рис.1. Форми профілю мастильних 
канавок: а) - прямокутна, б) - трикутна,   
в) - сферична,  г) - сферична поліпшена;    

д) комбінований профіль. 
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Вітчизняні виробники пропонують аграріям достатньо широкий вибір причепів різних 
модифікацій вантажопідйомністю від 2 до 14,5 т. В основному це вдосконалені традиційні 
конструкції, вони мають посилену раму, деякі — імпортні гідроциліндри та пневматичну 
гальмівну систему. 

Найбільш поширеними є напівпричепи самоскидні 1ПТС-2 моделі 95011, причіп 
2ПТС-4 моделі 887, причіп 2ПТС-4 моделі 887Б та причіп моделі 8526.   

В процесі використання причепи піддаються комплексній дії багатьох чинників, насам-
перед антропогенних і кліматичних, що зумовлює їх зношування, пошкодження, корозії ме-
талевих конструкцій, виникнення відмов і поступовий перехід в непрацездатний стан. 

В ході проведення досліджень, шляхом опитування інженерно-технічних працівників 
та механізаторів ТзОВ «Україна 2001» Теофіпольського району Хмельницької області,  
були встановленні показники надійності тракторних причепів. 

Опитування показало, що важливим чинником надійності причепів є сфера їх викорис-
тання, тобто тип виконуваних робіт. При роботі на перевезенні гною з ферми на поле при-
чеп за декілька років – досягає граничного стану. Головною причиною цього є активне ко-
родування металевих конструкцій. 

Дещо кращий термін служби мають причепи, які використовуються на перевезенні зе-
леної маси від комбайнів-подрібнювачів на ферми. Проте основним чинником, який ви-
значає термін служби причепів є людський і організаційний. При належно організованій 
роботі інженерно-технічної служби, наявності дільниці зовнішнього миття машин,  термін 
служби причепа може становити 6 – 8 і більше років. Також важливою обставиною є ма-
теріальне стимулювання відповідальності механізатора. 

Щодо окремих конструкційних елементів причепів, то з’ясовано, що найменш надій-
ними елементами причепів є гідросистема і електрообладнання. Напрацювання на відмову 
становить в межах 40…60 годин. Це можна пояснити низькою якістю масла, що залива-
ється в гідросистему і напевне низькою якістю виготовлення елементів гідравліки причепа 
– гідроциліндра, кранів, трубопроводів та ін. 

Відмови габаритів і поворотів особливо наростають після перших 2…3 років експлуа-
тації. Тут також як причину можна вважати окислювальні процеси, інтенсивність проті-
кання яких залежить від місця використання причепа та догляду за його станом. 

На підставі наведених конструкторсько-технологічної характеристики тракторних 
причепів, визначення їх спільних ознак, дефектів структурних елементів визначені опти-
мальні параметри технологічного процесу ремонту. 

На прикладі рами причепа в роботі розроблено маршрутну карту відновлення деталей, 
проаналізовано  заходи безпеки при ремонті причепів. 

В роботі розраховано економічну ефективність роботи ремонтної майстерні і її основні 
показники. Завдяки технічному переоснащенню майстерні і розширенню сфери надання по-
слуг, в тому числі і сусіднім господарствам та приватним особам, забезпечено повну зайня-
тість усіх робітників майстерні, завдяки чому збільшено річний економічний ефект на  
3140 грн і зменшено термін окупності додаткових капітальних вкладень з 3,6 до 3,06 років. 
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Завданням досліджень було вибрати обладнання для зварювання двотаврової балки 
методом електродугового зварювання в середовищі захисних газів за інтегральним 
критерієм відстані до цілі, критерієм проведення багатокритеріальної оцінки та 
обґрунтування. 

Характеристики порівнюваних моделей зварювальних апаратів для механізованого 
зварювання в середовищі захисних газів наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 - Характеристика обладнання для зварювання двотаврових балок 
Найменування Од. виміру С 200 СВА-240 ПС-351,2 
Максимальний зварювальний струм А 200 240 351 
Максимальний діаметр зварювального дроту мм 1,0 1,2 1,6 
Максимальний діаметр котушки дроту мм 300 250 450 
Потужність холостого ходу кВт 2,1 4,0 5,5 
Вага кг 72,5 55,5 82 
Ціна тис. грн 39,59 17,7 36,4 

Для об’єктивної оцінки характеристик цих зварювальних апаратів використано 
метод відстані до цілі.  

На рис. 1. представлено графічну модель, яка відображає множину альтернативних 
варіантів у просторі критеріїв. Узагальнений критерій відстані до цілі µ визначено як 
відношення площі j-го варіанту до площі ідеалізованого: 

i = Пi/П0,         > 1, 
де Пi і П0 – відповідно, площі багатокутників і-го та ідеалізованого варіантів. 
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Рисунок 1 - Багатокритеріальна оцінка 

вихідної множини альтернативних варіантів 
зварювальних апаратів 

1 – ESAB Mig C200; 
2 – СВА-240 А/МОНО-М; 

3 – ПС-351,2 ПАТОН; 
4 – ідеалізований варіант 

 

Значення критерію відстані до цілі для всіх варіантів обладнання зведено у табл. 2.  
Таблиця 2 - Значення узагальненого критерію відстані до цілі 

Варіант  
ESAB Mig C200 0,93 
СВА-240 А/МОНО-М 0,41 
ПС-351,2 ПАТОН 0,45 
Ідеалізований варіант 0 

 

Одержані результати досліджень показують, що найкращим варіантом із 
представленого обладнання для механізованого електродугового зварювання в середовищі 
захисних газів є апарат СВА-240 А/МОНО-М, у якого відстань до цілі µ=0,41 та площа 
багатокутника з вихідної множини альтернативних варіантів обладнання – мінімальна. 

99



ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ 
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СМД–62 ЛАЗЕРНИМ НАПЛАВЛЕННЯМ 

ПОРОШКОВИМИ СУМІШАМИ 
 

Захарук Н.М., студент 1 курсу магістратури напряму 
підготовки «Агроінженерія» 

Керівник: доцент, к.т.н. Федірко П.П. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

За даними досліджень, ресурс розподільчого валу двигуна СМД-62 складає 1740 
годин до капітального ремонту. Одним з основних дефектів деталі є піттінговий знос 
поверхонь кулачків по висоті на робочій ділянці профілю внаслідок високих контактних 
навантажень. До таких деталей також можна віднести хрестовини карданних передач, 
вали перемикання передач КПП, деталі гідроапаратури, шестерні. 

Необхідно відзначити, що стосовно відновлення таких деталей доцільно 
використовувати прецизійні методи наплавлення. Це пов'язано з обмеженнями через 
порушення форми деталі (вплив термічних напружень) і необхідністю наносити 
невеликий шар компенсаційного матеріалу на зношену поверхню. 

Лазерне наплавлення знаходить все більш широке застосування в промисловості і 
ремонтному виробництві. Процес лазерного наплавлення полягає в нанесенні на поверхню 
деталі наплавлювального матеріалу або подачі його безпосередньо в зону дії лазерного 
променя з подальшим оплавленням. 

Аналіз методів лазерної обробки показує, що вони утворюють групи, які 
ґрунтуються безпосередньо на нагріві, плавленні, випаровуванні і ударному впливі 
матеріалу залежно від густини потужності випромінювання і часу його дії. 

Важливим чинником, що визначає стан поверхні деталі при лазерному наплавленні, 
є температура і її розподіл по зміцнюваній поверхні. Характер розподілу температури 
істотно впливає на фізико-механічні властивості шарів, що наплавляються, і відповідно, 
на якість відновлених деталей. 

Результати дослідів розподілу температурного поля лазерного випромінювання 
(ЛВ) по глибині для сталевих (1) і чавунних зразків (2) представлені на рисунку 1.  

Дослідження показали, що сама оптимальна область технологічних режимів 
лазерного наплавлення, яке дає можливість отримати якісні наплавлені шари 
спостерігається в діапазоні швидкостей від 0,5 до 2,5 м/хв. Розподіл твердості по глибині 
наплавленого шару порошкової суміші на сталь      45- дав зернистість 200...400 мікрон. 

 Встановлена залежність оптимальних технологічних параметрів лазерного 
наплавлення для сталей 45, 40Х, ШХ15 залежно від швидкості обробки, діаметра 
лазерного променя при різних потужностях обробки. 

Обґрунтована економічна доцільність впровадження розробленої технології у 
виробництво. При програмі ремонту 3500 деталей річний економічний ефект буде 
становити 481855 грн..  

Рисунок 1. Розподіл температур-
ного поля ЛВ по глибині стального (1) 
і чавунного (2) зразків (Р=1,8 кВт, 
V=2,5 м/с, 1=0,05...2,0) 
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ПРУТКОВОГО ЕЛЕВАТОРА 

 

Каденюк Я. Ю., студент 1-го курсу магістратури 
спеціальності «Механізація сільського господарства» 

Керівник: доцент, к.т.н. Бончик В.С. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Динамічний розрахунок привода пруткового елеватора виконують з метою 
встановлення фактичних навантажень, що діють на елементи машини в різні періоди руху, 
в тому числі й на перехідних режимах. Під дією імпульсів, що створюють прискорення, в 
елементах системи виникають малі пружні коливання. Останні приводять до зростання 
інерційних навантажень у порівнянні з їх середніми значеннями, які визначаються 
законами руху абсолютно твердого тіла. При несталому русі, що має місце в періоди 
пуску та гальмування, які в овочезбиральних машинах повторюються в кожному 
робочому циклі, статичний та кінематичний розрахунки недостатні для визначення 
дійсних навантажень. В умовах непостійності швидкостей всіх або деяких елементів 
машини такі величини, як тривалість періодів пуску (розгону) й гальмування, 
перевантаження двигуна і передач, можна визначити лише на основі динамічних 
розрахунків, при яких враховується як непостійність швидкості під час руху, так і 
інерційність мас, що приймають участь в руху.  

Виходячи з аналізу теоретичних досліджень динамічних процесів, можливо 
привести всю систему до двох масової.  

Будемо розглядати привод пруткового елеватора у вигляді приведеної (динамічної) 
схеми, що складає з двох мас, з'єднаних пружною ланкою, які представлені на рисунку. 

 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
 

Рисунок  - Схема приводу пруткового елеватора 
 
де: J1 – приведений момент інерції обертових частин, які знаходяться на  
  валу двигуна, кгм2;  
      J2 – приведений момент інерції частин механізму, що обертаються й     
        переміщуються поступально, кгм2; 
     С – приведена кутова жорсткість елементів передач, Нм/град.; 

        1, 2 – координати системи, град. 
 
Привод будь-якої машини складається з елементів, що можуть бути приведені до 

зосереджених мас (ротор електродвигуна, маси робочих органів, що рухаються та ін.) і 
пружним зв'язкам (канати, ланцюги, стрічки, вали, муфти й ін.). Під дією зовнішніх 
навантажень (момент електродвигуна, опір робочого органа) пружні елементи 
деформуються, а зосереджені маси виконують  крім основного руху малі коливання.  

1 

ММ

2 

С J1 J2 
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Керівник: доцент, к.т.н. Бончик В.С. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Точність висіву по глибині внесення насіння в ґрунт залежить від стабільності ходу 
сошників в вертикальній площині. Встановлено, що зусилля, які визначають стабільність 
ходу, залежать від співвідношення заглиблюючої і виглиблюючої сил. Із зношуванням 
сошників це відношення змінюється на користь виглиблюючої сили, що приводить до 
зниження рівномірності висіву по глибині. 

Для утримання заданих характеристик посіву і підвищення довговічності сошників 
необхідно проведення зміцнення їх відповідальних робочих поверхонь, які швидко 
зношуються. 

Робочу поверхню ріжучої кромки при локальному зміцненні можна представити у 
вигляді окремих ділянок, яким характерні різні зносостійкі властивості. 

Зношування можна розглядати як деякий накопичувальний процес зміни первинної 
форми деталі. Предметно для ріжучої кромки наральника, як до найбільш зношуваного 
елемента конструкції, можна запропонувати наступну схему зміни геометрії. При 
локальному зміцненні окремих ділянок зношування відбувається нерівномірно, які 
представлені на рисунку. 
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Рисунок - Схема зношування ріжучої кромки наральника з локальними  ділянками зміцнення 

 
Припустимо, що в деякому проміжному стані в процесі зношування лезо 

наральника в плані представляє собою ступінчасту лінію. Вона утворюється за деякий 
проміжок часу роботи t. Лінія ріжучої кромки переміститься в тіло деталі на зміцнених 
ділянках на величину bзм, а на ділянках основи, де матеріал менш зносостійкий, на 
величину bо. В наслідок різниці в зносостійкостях матеріалів, в процесі зношування 
утворюються виступаючі ділянки зміцнення Δb, величини яких по мірі зношування будуть 
збільшуватися 

Величина виступу стає тим більша, чим вища зносостійкість матеріалу зміцнення і 
чим довше працює і зношується наральник. Виступаюча частина, яка представляє собою 
консоль, не може зростати нескінченно.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Керівник: к.т.н., доцент Коруняк П.С. 

Львівський національний аграрний університет  
 

 
Проведено експериментальні дослідження способу виготовлення картонних 

упаковань методом ножичного різання. За результатами експериментів обґрунтовано 
зменшення технологічних зусиль завдяки виникненню руйнівних напружень зрізу, що на 
порядок менші від напружень стиску, які виникають під час висікання.  

Експериментальні дослідження технологічних зусиль, що виникають під час 
виготовлення отворів картонних упаковань – один із ключових етапів на шляху створення 
відповідного обладнання, оскільки це дає можливість кількісно оцінити вплив різних 
чинників на лінійне зусилля різання та якість утвореного отвору (отворів) картонного 
упаковання. Тільки комплексний аналіз процесу різання уможливлює розроблення 
рекомендацій щодо вибору технологічних та геометричних параметрів процесу різання. 

Для досліджень у ПрАТ «Картонно-паперова компанія» було виготовлено 
експериментальну установку для дослідження зусилля різання паперово-картонних 
матеріалів. 

Для експериментальних досліджень використано п’ять типів картону.  
Результати експериментальних досліджень залежності величини лінійного зусилля 

від товщини картону та напрямку розташування волокон зображені на рисунку.  

 
Рис. Залежність лінійного  

зусилля від товщини картону 
 

Даний графік відображає 
вплив товщини картону на лінійне 
зусилля у повздовжньому та 
поперечному напрямку 
розташування волокон. Із графіка 
можна зробити наступні висновки: 

– із збільшенням товщини 
картону лінійне зусилля різання 
зростає як у повздовжньому так і у 
поперечному напрямку 
розташування волокон; 

– лінійне зусилля при 
ножичному різанні у 3 рази менше 
ніж при висіканні, що зумовлено 
заміною руйнування волокон 
картону напруженнями зрізу, які на 
порядок менші за напруження 
стиску, котрі виникають при 
висіканні; 

– крива залежності лінійних зусиль при ножичному різанні носить нелінійний 
характер і якісно збігається із кривою залежності лінійних зусиль від товщини картону 
при висіканні; 

– лінійні зусилля при поперечному розташування волокон більші від зусиль при 
повздовжньому розташуванні волокон в середньому на 30%. 
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В зв’язку з недостатнім розвитком автоматизації садіння для енергетичних 

деревних культур метою актуальним завданням є пошук перспективних шляхів і дієвих 
принципів забезпечення автоматизації процесів при роботі саджалок. 

На сьогодні науковці працюють над вирішенням проблем садіння розсади, лісу, 
садів і виноградників, у напрямках: 

- забезпечення роботи саджалок на підвищених швидкостях; 
- зниження затрат ручної праці для обслуговування садильних машин; 
- покращення умов праці. 
Вирішення цих задач можливо шляхом передачі функцій саджальників 

автоматичним системам виконання і регулювання технологічного процесу садіння. До 
теперішнього часу накопичено певний досвід в розробці і застосуванні автоматів подачі 
рослин в захвати садильного апарата. Засоби автоматизації умовно можна поділити на такі 
види: 

- накопичувачі зі скатними дошками або розподільниками; 
- автомати з гнучкими або жорсткими касетами; 
- безкасетні автомати; 
У всіх них є переваги і недоліки, але дані конструкції неможливо використати для 

садіння енергетичних деревних культур. Головним відмінним фактором є тип садивного 
матеріалу - енергетичні культури садяться живцями довжиною 20-25 см і діаметром 8-
20мм, що суттєво відрізняється за своїми характеристиками від рослин з відкритою 
кореневою системою, або розсади у горшечках.  
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Шестеренні насоси (НШ) завдяки простій конструкції і надійності в роботі є 

складовою і невід'ємною частиною багатьох гідросистем. Високі експлуатаційні 
характеристики насосів зумовили їх застосування в гідросистемах тракторів, комбайнів, 
автомобілів, комунальних і багатьох інших машин і механізмів. 

Основним дефектом шестерні гідронасоса НШ є знос шестерні по діаметру вершин 
зубів, ресурс роботи інших поверхонь тертя залишається достатнім для подальшої 
експлуатації. Вид відновлюваних шестерень показаний на рис. 1. 

   

 
 

Проаналізувавши сучасні способи відновлення шестерень ми прийшли до 
висновку, що до істотних недоліків відновлення шестерень пластичною деформацією слід 
віднести значні енерго- та трудовитрати, повний цикл термічної обробки шестерень і 
значний обсяг подальшої механічної обробки. 

Відновлюючи шестерні методом додаткових ремонтних деталей можна відновити 
вихідний робочий об'єм насоса, але поява нового сполучення «шестерня - компенсаційна 
пластина» створює додаткові можливості для втрати робочої рідини. Крім того, висока 
твердість торців пластин і шестерень майже виключає можливість підробітки цих 
поверхонь. 

Недоліком способу відновлення шестерень гальванічним покриттям є складність 
отримання рівномірних покриттів на робочих поверхнях через наявність гострих граней 
деталей, на яких відбувається утворення дефектів у вигляді «дендритів». 

Встановлено, що одним з перспективних способів ремонту насосу є збільшення 
шестерень по зовнішньому діаметру до ремонтного розміру. Такий спосіб дає можливість 
відновити об’ємну подачу і коефіцієнт подачі насоса. 

Наявні методи відновлення зуба шестерні НШ вимагають розробки нових 
технологій та матеріалів. З публікацій останнього часу та результатів окремих досліджень 
витікає, що надзвичайно перспективним напрямком розв'язання проблеми підвищення 
довговічності швидкозношуваних деталей є спосіб нанесення зносостійких порошкових 
покриттів у режимі спікання і наварювання, заснований на принципах порошкової 
металургії та контактного зварювання. 

Категорія ремонтного розміру 
Марка 

гідронасоса 
Умовне 

позначення 

Розміри за 
робочим 

кресленням Р1 Р2 Р3 

Д     

д     
НШ-46У 

L     

Таблиця 1. Ремонтні розміри шестерень гідронасосів типу НШ-46У 

Рис. 1. Відновлювані шестерні: а) ведуча шестерня; б) ведена шестерня 

а) 

б) 
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Біомаса обрізків багаторічних сільськогосподарських насаджень на концепту-

альному рівні стала розглядатися в Україні як додаткове джерело біопалива лише останні 
кілька років. Україна має велику щільність насаджень плодових дерев і виноградників, а 
отже і потенціал використання відходів виробництва для теплової енергії. Дослідженнями 
вітчизняних та зарубіжних вчених встановлено, що фізіологічний стан і продуктивність 
плодових дерев в значній мірі визначається правильною формою і структурою крони, яка 
в першу чергу залежить від того наскільки правильно і своєчасно проведена обрізка. Вони 
вказують, що основною причиною високих трудовитрат по обрізці плодових дерев є 
відсутність засобів механізації. 

Тому метою нашої роботи є обґрунтування параметрів агрегату для обрізки 
плодових гілок із землі, який би включав набір інструментів, що дозволяють механізувати 
операцію детальної обрізки дерев з урахуванням всіх агротехнічних вимог, одночасно 
забезпечуючи значне підвищення продуктивності праці в порівнянні з існуючими 
немеханізованими способами. 

Експериментальні випробування проводились в умовах максимально наближених 
до польових умов. Джерелом енергії для електропили і гілкоріза використовували агрегат, 
на базі мотоблока з вмонтованим 2 кВт генератором і перетворювачем. 

Розроблена конструкція дозволила задавати швидкості різання: для гілкоріза - 15; 
25; 35 - м/с з зусиллям подачі 25; 20; 15 – Н. Для шабельної пилки при швидкості 0,7 м/с, 
зусилля подачі 30, 25, 20 - Н. В період проведення дослідів температура повітря в 
приміщенні коливалася від 17 ° до 19 ° С. 

Під час дослідження фіксувалися сорт дерева, вологість зразків, діаметр, тривалість 
процесу різання, напруги в мережі і частота струму, швидкість різання, зусилля подачі і 
потужність різання. 

У результаті досліджень виведені емпіричні формули залежності потужності 
різання кута різання і від величини розведення зуба. 

 
   
 
 
 
 
 
 

Розроблені алгоритм і процедура оптимізації основних параметрів різального 
агрегату виходячи з принципів максимальної продуктивності і мінімальних енерговитрат 
на різання плодових гілок. Виявлено оптимальні значення швидкості різання, кута 
різання, величини розведення зубів, зусилля подачі при різних діаметрах гілок, які для 
дискової пилки складають Vp=31 м/с, б - 80°, в - 0,4 мм, Pр=20 Н, для шабельної пилки 
Vp=1,2 м/с, б - 70°, в - 0,4 мм, Pр=25 Н. 

За результатами теоретичних досліджень обґрунтований і розроблений 
універсальний гілко зрізний агрегат для механізованої обрізки гілок плодових дерев. 
Економічна ефективність при повному завантаженні агрегату становить більше 
150 тис. грн. на рік. 

Рисунок 1. Графік 
залежності 
потужності різання 
від кута різання 

Рисунок 2. Графік 
залежності 
потужності різання 
від величини 
розведення зубів 
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Енергетична верба є основною енергетичною культурою для виробництва твердого 

палива у світі. Це рослина з дуже високим приростом маси (в 14 разів більшим, ніж дикий 
ліс). Середній щорічний приріст врожаю з одного гектара становить 15-30 т деревини. 
Заготівлю здійснюють кожні 3-4 роки. Використання плантації триває понад 20 років. 

Для швидкого нарощування насаджень енергетичної верби важливо мати 
ефективну техніку для закладання таких плантацій. Проаналізувавши різноманітні 
конструкції, ми прийшли до висновків, що для підвищення продуктивності садильних 
машин необхідно удосконалити процес подачі живців від ємкостей до садильного апарату. 
Також необхідно використовувати проміжні накопичувачі живців, що створює буфер, 
який компенсує невідповідність продуктивності садильного апарату і можливостей 
людини. Але це лише частково вирішує питання підвищення продуктивності і зменшення 
частки ручної праці.  

Створення механізмів для автоматизованої подачі живців у садильний апарат чи 
безпосередньо до місця посадки є важливим науковим завданням на шляху збільшення 
продуктивності садильних машин.  
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Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва при своєму 

використанні складають певний парк технічних засобів будь-то окремого господарства, 
регіону чи країни. Для виконання свого призначення вони постійно повинні знаходитись в 
працездатному стані. Унаслідок різних причин машини і обладнання виходять із ладу, що 
потребує певних відновлювальних робіт, серед яких значну частину становить заміна 
вузлів і деталей. Ці елементи машин, яких може бути виявлено при відмовах, технічному 
обслуговуванні, планових ремонтах, і які потребують заміни запасними частинами, 
складають потоки ресурсних відмов. 

Розглянемо систему (одну машину чи групу однойменних машин), до якої входить 
no вузлів і деталей (елементів) певного призначення і встановлених у відповідному місці. 
Працездатність системи забезпечується послідовною заміною її елементів, що складає 
потік замін, які представлені на рисунку. 

 

 
 

Рисунок  -  Послідовність заміни однакових елементів у системі: 
    R1

o - ресурс однакових елементів, початково встановлених на одній  машині;  
   R1

1, R1
2,…R1

z - ресурс запасних частин вперше, вдруге,..., в z-й раз замінених на одній машині;  і - 
порядковий номер елементу;    t - напрацювання. 

 
У теорії надійності головним критерієм оцінки роботоздатності вважається відмова, 

а при визначенні  потреби в запасних частинах аналогічну роль виконує поняття заміни, 
яке означає подію заміщення вузлів і деталей новими або відновленими. Ця заміна може 
мати потребу не тільки у випадку відмови, а і у зв’язку з переходом у граничний стан чи 
виконуватися разом з іншими одночасно заміненими деталями, а також для попередження 
відмови. 
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Перед тим як приступити до експериментального дослідження динамічного 
навантаження пруткового елеватора, необхідно визначити параметри переміщуваних 
вантажів і характеристики привода елеватора. 

Для визначення достовірних експериментальних даних необхідно знати кількість 
дослідів, що гарантують необхідну точність експерименту (показник точності  Р = 5 %). 

При проведенні дослідів велике практичне значення має питання про кількість  
необхідних спостережень, тому що велике число спостережень пов'язане зі значними 
витратами засобів і часу. При малому числі спостережень результати досліду можуть 
виявитися мало надійними. 

Для експериментального дослідження пруткового елеватора була створена 
експериментальна установка на базі овочезбирального комбайна ТАКИ-15. Приводний 
вал пруткового елеватора приводиться до руху за допомогою насосної станції.  Для 
роботи гідросистеми подаючого транспортера використовувалася насосна станція.  

 
 

 
В процесі експериментального дослідження динамічного навантаження пруткового 

елеватора необхідно реєструвати наступні параметри: тиск робочої рідини в порожнині  
нагнітання та зливу; тягове зусилля в стрічці елеватора; кутову швидкість вала елеватора; 
кут нахилу подаючого транспортера. 

Оцінка динамічного навантаження пруткового елеватора велася на основі 
повнофакторного експерименту з матрицею планування за планом. Так як динаміка 
елеватора залежить від конструктивних і швидкісних параметрів транспортера, в основу 
лабораторних досліджень покладено визначення взаємодії названих факторів із силовими 
показниками, що діють на транспортер.  

 

Схема гідроприводу пруткового елеватора 
експериментальної установки показана на 
рисунку. 

Рисунок 1 -  Схема гідроприводу насосної станції 
пруткового елеватора 

1 – гідравлічний насос НШ-32У,  
2 – запобіжний клапан, 3 – розподільник, 
4 – гідромотор МГП-160, 5 – дросель,  
6 – фільтр, 7 – масляний бак 

Гідравлічний насос приводної станції приводився 
в дію від електродвигуна трифазного струму АТ-
52-4 ДСТУ 18391 потужністю 4,5 кВт. 
У гідравлічній системі установки 
використовувалася робоча рідина МГ-10 ДСТУ 
20799-95. 
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Технології ремонту на основі клейових матеріалів дозволяють не тільки замінити 

зварювання, наплавлення, але і відновлювати працездатність тих деталей машин і 
устаткування, які реставрувати загальноприйнятими способами неможливо або 
небезпечно згідно з вимогами охорони праці. Клейові композиції можна розділити за 
механізмом їх затвердіння на наступні групи: клейові композиції анаеробного затвердіння; 
термічного і клеї-розплави. 

Аналіз властивостей клейових композицій дозволив розробити наступні технології 
відновлення. 

Відновлення посадок підшипників. Працездатність ослабленої посадки підшипника 
кочення в корпусі і на валу дозволяють відновити такі анаеробні склади, як Анатерм-6к і 
Анатерм-111. Вони дозволяють відновлювати зазори до 0,27мм. Особливість складу 
Анатерм-103 в тому, що він може бути використаний при підвищених температурах (до 
250 °С). Проведені дослідження показали, що працездатність відновленого посадкового 
місця під підшипник виявилася вищою, ніж у сполучення без полімерного прошарку. 
Наявність полімеру між обоймою підшипника і корпусом (валом) сприяє більш 
рівномірному розподілу навантаження 
між тілами кочення і зниження 
контактного тиску на робочих 
поверхнях деталей підшипника. 

Ремонт серцевини радіатора. 
Відновити радіатор з використанням 
клейових складів можна без його 
розбирання і без точного визначення 
місця протікання. При цьому технологія 
однакова як для радіаторів з 
пластмасовими бачками, так і з 
металевими.  

Передбачуване місце протікання 
радіатора знежирюють (проливають) 
ацетоном або бензином, продувають 
стисненим повітрям (сушать) і при 
необхідності модифікують. Далі на це 
місце накладають гумову прокладку, 
змащену шаром масла для того, щоб 
після затвердіння клейового складу вона легко відокремилася, не пошкоджуючи покриття.  

Радіатор 1 укладають горизонтально на дерев'яну підставку 3, так щоб вона щільно 
притиснула до радіатора гумову прокладку 2 (див. рис. 1). Зі зворотного боку вставляють 
у пошкоджене місце радіатора мідні або алюмінієві стрижні 4, які з'єднують з додатковою 
теплообмінної поверхнею 5, що виходить за межі радіатора, і заповнюють формотворчим 
клейовим складом з наповнювачами 6, що мають підвищену теплопровідність.  

Винахід забезпечує підвищення тепловіддачі відремонтованої ділянки радіатора, 
що зберігає оптимальний режим роботи двигуна.  

Рис. 1. Усунення протікання серцевини радіатора: 
1 – радіатор; 2 – гумова прокладка;                
3 – дерев’яна підставка; 4 – стержень;           
5 – додаткова теплообмінна поверхня;           
6 – формоутворююча клеєва композиція 
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Інтенсивність абразивного зношування сталей залежить, в основному, від твердості 
матеріалу, фізико-механічних властивостей абразиву, режимів роботи та інших чинників. 
Істотний вплив на інтенсивність абразивного зношування надає також структура поверхні 
деталі. Механізм абразивного зношування можна пояснити дією абразивних частинок при 
їх впровадженні в матеріал деталі і поступовим руйнуванням її шляхом різання і 
сколювання.  

Головною задачею при створенні якісних зносостійких поверхонь є проблеми 
поєднання в одній деталі поверхонь, які повинні відповідати різним видам навантаження 
та зношування.  

Аналіз існуючих технологій показав, що в даний час у виробничих умовах 
застосовується безліч методів, що дають можливість наплавляти високовуглецеві шари, що 
мають добру зносостійкість. У першу чергу, мова йде про процеси лазерного, електронно-
променевого, плазмового, електродугового наплавлення. Широкого поширення набуло 
застосування твердих сплавів, наплавлення порошковим дротом та порошковою стрічкою, 
точкове наплавлення порошковим дротом, наплавлення наморожуванням, індукційне 
наплавлення сплавів типу «сормайт», плазмове наплавлення та інші.  

Технології, що знайшли широке використання, енргозатратні та малопродуктивні. 
Твердість покриття зменшується від поверхні до глибини, що призводить до виникнення 
ділянок з різною твердістю в процесі знімання нерівномірного припуску, які є наслідком 
жолоблення, та нерівномірного зношування під час експлуатації. Для деталей, які 
ремонтуються методом ремонтних розмірів, наприклад колінчасті вали, твердість, 
зносостійкість та міжремонтний ресурс після кожного ремонту зменшуються. 

Отже, необхідно розробити таку технологію нанесення зносостійких покриттів та 
підібрати такі матеріали, які б забезпечували високу економічну ефективність, 
продуктивність процесу та дозволяли отримання покриттів значної товщини із заданими 
фізико-механічними та триботехнічними властивостями. 

Заслуговує на увагу технологія наплавлення стальних зразків рівномірно вкритих 
вуглецевою тканиною. У процесі наплавлення вуглецева тканина встигає повністю 
розчинитися у зварювальній ванні. 

Якісний аналіз отриманого покриття здійснювався шляхом проведення визначення 
мікротвердості його складових. Результати вимірювання мікротвердості покриття по 
глибині проплаву зведені у таблицю 1. 

Таблиця 1 – Результати вимірювання мікротвердості покриття по глибині проплаву 
Глибина, мм 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 

Мікротв., кгс/мм2 856 803 754 783 647 541 540 484 486 456 433 

З отриманих результатів бачимо, що максимальну твердість наплавлений шар має 
на поверхні. 

Внаслідок такого навуглецьовування поверхневого шару вдається отримати 
високовуглецеве покриття з структурами чавуну.  

Навіть без додаткової термічної обробки покриття має значну твердість та 
зносостійкість. Аналіз показав, що твердість наплавлених високовуглецевих покриттів 
після наплавлення може складати НRC 54 … 60 одиниць. 
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Під час поточного  ремонту двигунів усувають дрібні дефекти та поломки без заміни 
обмоток. Його періодичність встановлюється нормативними документами. Але не завжди 
доцільно виконувати ремонт у повному обсязі. Адже при частковому розбиранні мають 
місце мікропереміщення, в результаті яких після ремонту може збільшитися вібрація та 
змінитися положення ротора. І хоча ці зміни незначні, потрібний певний час для притертя 
механічних вузлів. Крім того, поточний ремонт трудомісткий, тому найдоцільніше його 
виконувати за результатами діагностування, яке проводять без демонтажу двигуна. 

Під час поточного ремонту від'єднують електродвигун від електромережі і 
заземлення, двигун з фазним ротором і від пускових реостатів. Очищають від пилу і 
бруду, розбирають, очищають обмотки, вимірюють опір ізоляції і сушать її, якщо це 
необхідно. 

Перевіряють стан контактних кілець та щіток у електродвигунах з фазним ротором. 
При необхідності регулюють щітковий механізм, замінюють щітки, проточують кільця. 
Промивають підшипники, перевіряють їх технічний стан, при необхідності змащують або 
замінюють новими. 

В процесі ремонту і при транспортуванні електричних машин часто виникають 
пошкодження корпуса, що в подальшій експлуатації двигуна виникають несправності. 
Внаслідок порушення щільності кришки в електродвигун попадає забруднене повітря і 
виникає спрацювання деталей  

Відремонтувати пошкоджені деталі в умовах ремонтної майстерні господарства без 
спеціальних пристосувань досить важко і потрібно витратити багато часу на ремонт. 

Конструктивно-технологічна схема пристосування зображена на рисунку 

 
 

Використання пристосування значно покращить якість виконання робіт при ремонті 
електричних машин.                                                                                                                                                                                                                                     
        Річний економічний ефект від використання пристосування для розбирання та 
складання роторів електродвигунів буде становити 97500  грн  з терміном окупності 0,3 
року. Тому впровадження даної розробки є економічно доцільним заходом. 
 

Нами запропоновано конструкцію 
пристосування для розбирання та 
складання роторів електро- 
двигунів, яке складається з 
наступних деталей:  нижнього 
кронштейна 1, верхнього 
кронштейна 2, пневмокамери 3, 
планшайби 4, регулювальної рейки 
5, фіксаторів 6,7, стояка 8,полиці 9, 
розетки 10. 
Пристосування може бути 
змонтовано на бетонній площадці в 
ремонтній майстерні господарства. 
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Ефективним засобом покращення якості та експлуатаційних властивостей 

поверхонь деталей циліндро-поршневої групи є використання легованих чавунів з 
наступним зміцненням їх різними технологічними методами. Для поверхневого зміцнення 
використовують хромування, азотування, лазерну і детонаційну обробку, а для 
покращення припрацювання – фосфатування та сульфідування. Але існуючі технології 
поверхневого зміцнення характеризуються тривалим циклом багатьох послідовних 
технологічних операцій, не завжди забезпечується екологічна чистота технологічного 
процесу. Тому удосконалення фінішної технології виготовлення деталей циліндро-
поршневої групи для забезпечення високої якості їх робочих поверхонь і підвищення 
експлуатаційних властивостей є актуальною задачею, яка має важливе практичне 
значення.  

 Повноцінний процес хонінгування гільзи циліндра складається з декількох 
операцій: попереднього хонінгування, остаточного хонінгування і плосковершинного 
хонінгування. 

Процес нарізування маслозатримуючих канавок, відноситься до першої і другої 
операцій хонінгування гільзи і проводиться обробкою грубими і середніми брусками хона 
з абразивністю близько 120...150 і 180....280 відповідно. Останнє, фінішне хонінгування 
робиться брусками із зернистістю 400....600. Така фінішна операція називається - 
плосковершинне хонінгування. Мета цієї операції - оголити прошарки графіту в чавуні і 
підрівняти нерівності, що виникли при нарізуванні канавок, які назад же збільшують знос 
компресійних кілець. Графіт, що міститься в чавуні, при роботі двигуна може виконувати 
функції твердого мастила, для чого вимагається оголити його на 20% - 50%. Це 
відбувається саме під час фінішного, плосковершинного хонінгування.  

Суть даної операції полягає в тому, що у мотора, 
зібраного після традиційного хонінгування, мікропрофіль 
робочої поверхні циліндра нагадує гірський ланцюг з гострими 
вершинами (рис. 1, а). У початковий період експлуатації (при 
обкатці) ці виступи швидко згладжуються, руйнуються, поки 
не з'являться досить великі "опорні площини" - ось тепер темп 
зносу мотора зменшується. Ми пропонуємо заздалегідь 
створити потрібну шорсткість робочої поверхні з плоскими 
вершинами (мал. 1, б) і врахувати її в монтажних проміжках при збиранні. 

Також перспективним напрямом плосковершинного хонінгування є застосування 
на завершальній операції антифрикційних (безалмазних) брусків. При цьому масляні 
кишені заповнюються антифрикційним складом, який сприяє збільшенню ресурсу 
двигуна. 

Рекомендації щодо нової технології поверхневого зміцнення і модернізованого 
устаткування забезпечують можливість в два рази збільшити працездатність вказаних 
деталей і поліпшити їх експлуатаційні властивості (зносостійкість, припрацювання, 
задиростійкість). Матеріали дипломної роботи використовуються в учбовому процесі 
студентів інженерних спеціальностей ПДАТУ при вивченні курсів «Технологія 
конструкційних матеріалів» і «Ремонт машин і обладнання». 
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З кожним роком відбувається старіння машинно-тракторного парку країни. Різке 

зменшення поставок нової техніки, скорочення числа ремонтно-обслуговуючих 
підприємств і обсягів робіт з технічного обслуговування та ремонту техніки, скорочення 
на всіх підприємствах технічного сервісу кваліфікованих фахівців викликає серйозну 
тривогу за долю сільського господарства. Одним із шляхів тимчасового вирішення 
проблем реанімації машин і устаткування в АПК є «безрозбірний ремонт» із 
застосуванням так званих «добавок» до мастильних матеріалів у вузлах тертя. 

Ревіталізант представляє собою добавку до мастильних матеріалів, 
експлуатаційних рідин, пального, яка формує захисне металокерамічне покриття на 
металевих парах тертя деталей механізмів безпосередньо в процесі їх експлуатації. 
Речовина та спосіб її одержання були розроблені та запатентовані в 1998-2000 роках 
компанією ХАДО у  м. Харків (Україна). За зовнішнім виглядом це 
гель або пластична речовина, що складається з мастильного 
середовища і суміші оксидів та гідратів оксидів металів: Al2O3 або 
SiO2, MgO, CaO, Fe2O3 та ін., дисперсністю від 100 до 10000 нм. 

Речовини, що входять до складу ревіталізанту, за певних умов 
(тиск і температура), характерних для контакту деталей при терті, 
виступають у ролі каталізатора утворення карбідів металів матеріалів 
трибосполучення. Часточки ревіталізанту мають форму близьку до 
сферичної, й при терті одночасно виступають як тіла зміцнення 
поверхні й у ролі тіл кочення, що знижують коефіцієнт тертя, тобто 
виконують роль антифрикційного матеріалу. 

Процес формування захисного покриття, який має назву 
ревіталізація, ґрунтується на фізико-хімічній взаємодії поверхонь 
деталей на плямах фактичного контакту в присутності ревіталізанту 
при граничному або змішаному режимі змащення. Дія ревіталізанту 
поєднує два способи поверхневого зміцнення. Перший - це 
цементація (насичення поверхні вуглецем) і другий - її механічне 
зміцнення. Особливість ревіталізації полягає в тому, що модифікація поверхонь тертя 
відбувається безпосередньо під час роботи механізму (пари тертя) під навантаженням. У 
результаті процесу утворюється металокерамічне градієнтне покриття з позитивними 
стискаючими напругами по всій його глибині та концентрацією вуглецю, що збільшується 
до поверхні (аж до формування алмазоподібних структур). Особливість процесу - 
зміцнення покриття з одночасним його зростанням. Результат дії ревіталізанту легко 
об'єктивується (див. фото). 

У результаті досліджень використання добавок при відновленні сільгосптехніки 
виявлено, що ресурс її роботи підвищується в 2 і більше разів; зростає на 10-15% 
потужність двигунів; зменшуються динамічні навантаження, вібрація і шум агрегатів на 
2dB, витрата паливно-мастильних матеріалів на 5-10%; у 1,5-2 рази збільшується інтервал 
заміни мастил. Добавки в масло або паливо вводяться в штатному режимі експлуатації 
техніки. Тому такому відновленню техніки присвоєно назву «безрозбірний ремонт». 

Рис 1. Початок 
зарощування 

дефекту 

Рис 2. Усунений 
дефект поверхні 
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Двофазний спосіб збирання передбачає скошування жатками у валки хлібів у стадії 
воскової стиглості. У валках зерно достигає, а скошена маса підсихає. Після цього її 
підбирають і обмолочують комбайном з підбирачем. Двофазне збирання здійснюють за 
два проходи збирального агрегату по одному і тому ж полю. Його починають на 5 – 10 
днів раніше, ніж однофазне. У результаті хліба скошують при сприятливих умовах, що 
призводить до зниження втрат зерна. 

Напресування підшипника кочення на вал чи установка його з натягом в отворі 
корпусу викликає деформацію кілець: діаметр внутрішнього збільшується, а зов-
нішнього – зменшується. Тому зменшується діаметральний зазор, що може вивести 
підшипник з ладу. Зміна діаметра бігових доріжок для внутрішнього кільця становить 
приблизно 0,7 фактичного натягу при напресовуванні підшипника на вал і для 
зовнішнього кільця – близько 0,8 натягу при установці підшипника в корпус. 

При ремонті жаток ЖРБ-4,2 досить часто виникає необхідність у знятті підшипників 
з вала транспортера, що без спеціальних пристосувань виконати важко. Можна знімати 
вручну з допомогою молота, але при виникнуть пошкодження корпуса і підшипника. 

Нами запропоновано пристосування для розбирання валів транспортера жатки. Вал 
транспортера жатки встановлюють у корпус 4 і з допомогою вкладишів 6,7 закріплюють 
кришкою 5. Полотно жатки за допомогою стержня закріплюють на опорних пластинах 2 і 
перевіряють стан робочих поверхонь. Потім регулювальним гвинтом перевіряють 
максимальний прогин полотна. Вал зсувається, а корпуси з підшипниками  залишаються 
на місці.    

                                
Конструктивно-технологічна схема  

пристосування зображена на рисунку. 
1 - опорна плита, 2 – опорна  

пластина, 3 – регулювальний гвинт, 4 – 
корпус, 5 – кришка,  6 – верхній  вкладиш, 
7 – нижній вкладиш,  8 – верхня плита, 9 – 
стояк.  

Пристосування  може  бути 
змонтоване на бетонованій площадці в 
ремонтній майстерні господарства. 

Використання пристосування значно 
покращить якість виконання ремонту  валів 
транспортерів жаток 

  
        
 
 
Річний економічний ефект від використання пристосування для розбирання та 

складання валів транспортера жатки буде становити 5120  грн  з терміном окупності 0,2 
року. Тому впровадження даної розробки є економічно доцільним заходом. 
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Видалення асфальтосмолистих забруднень сітчастих фільтруючих елементів (ФЕ) 

дизелів кормозбиральних комбайнів - досить складне завдання. Для його вирішення 
істотне значення має вибір методу очищення, оцінка ступеня забрудненості і чистоти 
поверхні, підбір миючого розчину необхідної концентрації та багато іншого. 

На більшості підприємств АПК очищення проводять вручну з наступним 
промиванням бензином. Цей спосіб не тільки трудомісткий, але і не забезпечує необхідної 
якості чистоти поверхонь. 

З урахуванням цього ми пропонуємо для покращання якості очистки фільтрів 
використовувати ультразвук спільно з миючими засобами. У порівнянні з іншими цей 
метод має низку переваг: дозволяє швидко очищати вироби складної конфігурації, 
замінити дорогі токсичні і вибухонебезпечні органічні розчинники більш дешевими 
лужними, механізувати трудомісткі ручні операції. 

Лабораторними випробуваннями встановлені оптимальні режими очищення 
сітчастих фільтруючих елементів дизельних двигунів з використанням сучасних миючих 
засобів (табл. 1). 

Таблиця 1 - Рекомендовані режими очищення фільтруючих елементів в залежності 
від виду миючого засобу 

Марка миючого 
засобу 

Концентрація 
миючого засобу у 

розчині 

Температура 
миючого засобу, 

°С 
Час очистки, хв. 

«Лабомід 203» 2...3,5 % 80 15-16 
МЛ-52 2...3,5 % 80 14-15 
МС-8 3,5 % 80-90 8-10 
«Прималюкс» 5-10% 50-60 10-12 

Технологічна схема процесу очищення сітчастих фільтруючих елементів наступна. 
Після розбирання фільтруючого пакета і дефектування (фільтруючі елементи з порваною 
сіткою - вибраковуються), фільтри завантажують в контейнер ультразвукової ванни     
УЗВ-12 і занурюють в приготований мийний розчин, рівень якого повинен складати не 
більше 0,6-0,8 глибини ванни та включають ультразвуковий генератор. 

Після очищення і сушіння стисненим повітрям (1…3 хв.) візуально перевіряють 
якість очищення кожного фільтруючого елемента (при необхідності очищення 
повторюють - як правило, для фільтрів в кількості менше 0,5%). Якісно очищені елементи 
збирають у фільтруючий пакет з моментом затяжки 3…4 Н·м. 

Контрольну операцію до визначення пропускної здатності відремонтованих 
фільтрів проводили на стенді: її величина становить не менше 0,8. 

При успішному впроваджені ультразвукового очищення сітчастих фільтруючих 
елементів на ремонтному виробництві з використанням миючого засобу «Прималюкс» 
можна отримати суттєву економію витрат у розрахунку на один дизельний 
автотракторний двигун. 
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У разі глибокого спрацювання робочих поверхонь молотків і економії дорогої сталі 
30ХГСА для подальшої експлуатації розмельного обладнання за рахунок реставрації 
молотків шляхом наплавлення більш твердішої наплавки від його основи пропонуються 
дані дослідження. 

Цінну інформацію в цьому плані можуть дати дослідження міцності наплавленого 
шару зварного з’єднання за статичною тріщиностійкістю К1с балкових зразків (рис. 1) з 
боковою канавкою для наплавлення. Для проведення експериментів виготовлено шість 
балкових зразків із сталі 30ХГСА після гартування із нагріву від 950 0С та відпуску 4500С. 
Бокову канавку шириною 5 мм і глибиною 25 мм заплавляли порошковим дротом марки 
Св. 08Г2С діаметром 1,6 мм за допомогою зварювального апарата типу А-826М.  

Після нарізання шліфувальним кругом бокового концентратора у трьох зразках по 
середині шва і у трьох зразках по лінії сплавлення наплавки з основою балки (рис. 1) та 
ініціювання в них втомної тріщини на глибину разом з концентратором до 10 мм, 
одержували готові балкові зразки для визначення тріщиностійкості К1с шва та шва по лінії 
сплавлення наплавки з основним матеріалом. 

 
 
 
 
Рис. 1. Схема нанесення бокових 

концентраторів у балковому зразку з 
наплавкою: 1 – основа; 2 – зварний шов; 

3 – лінія сплавлювання. 
 
 
 

Результати експериментів за  К1с за умов триточкового згину до руйнування 
балкових зразків з тріщиною у шві і тріщиною по лінії сплавлення визначених наведено в 
табл. 1. 

Згідно даних (табл. 1) тріщиностійкість шва є вищою від тріщиностійкості металу 
по лінії сплавлення, так як для металу по лінії сплавлення, за рахунок неоднорідності 
структури, маємо гірше зчеплення наплавки з вихідним металом основи (сталі 30ХГСА). 

Таблиця 1 
Значення  К1с для наплавок неонорідних зварних з`єднань 

Тріщиностійкість  К1с, МПа м  Характеристика зварного з`єднанння 
Шов Лінія сплавлення 

30ХГСА, гартування після нагріву від   950 0С, відпуск 
450 0С шов зварювальний дріт марки Св. 08Г2С 78,3 71,5 

 

Отже, проводячи реставрацію спрацьованих поверхонь молотків шляхом нанесення 
зносостійких наплавок, чинник неоднорідності структури зварного з`єднання необхідно 
враховувати за параметром тріщиностійкості К1с, встановленим по лінії сплавлення 
наплавки з вихідним матеріалом. 
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Нерухомі з'єднання (з натягом) роз'єднують за допомогою пресів і знімачів. При 
розбиранні користуються універсальними і спеціальними знімачами. Універсальні знімачі 
переважно бувають гвинтовими і призначені для розбирання вузлів і з'єднань різних 
розмірів, спеціальні – призначені для роз'єднання певних спряжень. 

Особливої уваги вимагають вузли, в яких встановлені шарикові і роликові 
підшипники. Знімати підшипники ударами (через вибивач-надставку) дозволяється 
лише у виняткових випадках, коли немає можливості використати знімач чи прес. При 
зніманні підшипника важливо дотримуватись такого правила: якщо він щільно 
закріплений на валу, при випресуванні потрібно прикладати зусилля до внутрішньої 
обойми, якщо ж він запресований у корпус, зусилля прикладають до зовнішньої 
обойми. 

Напресування підшипника кочення на вал чи установка його з натягом в отворі 
корпусу викликає деформацію кілець: діаметр внутрішнього збільшується, а зовнішнього – 
зменшується. Тому зменшується діаметральний зазор, що може вивести підшипник з ладу. 
Зміна діаметра бігових доріжок для внутрішнього кільця становить приблизно 0,7 
фактичного натягу при напресовуванні підшипника на вал і для зовнішнього кільця – 
близько 0,8 натягу при установці підшипника в корпус. Перед складанням підшипник 
ретельно промивають у 6%-ному розчині мінерального мастила в бензині. Після 
промивання його перевіряють на легкість прокручування та шум, нагрівають у масляній 
ванні протягом 15...20 хвилин і після цього напресовують на вал. 

 
        Річний економічний ефект від використання пристосування для розбирання та 
складання редуктора косарки КРН-2,1буде становити 25600  грн  з терміном окупності 0,2 
року. Тому впровадження даної розробки є економічно доцільним заходом. 

Нами запропоновано пристосування для розбирання 
та складання редуктора косарки КРН-2,1, яке 
складається з плити 1, корпуса 2, хомута 3, пальця 4, 
штифта установочної плити 5, штифта установочного 
корпуса 6, шайби 7.  
Конструктивно-технологічна схема пристосування 
зображена на рисунку. 

При ремонті ротаційних косарок досить часто 
виникає необхідність у заміні підшипників в 
редукторі, що без спеціальних пристосувань виконати 
важко. Можна знімати вручну з допомогою молота, 
але при цьому виникнуть пошкодження корпуса і 
підшипника. 

Пристосування  може  бути змонтоване на 
слюсарному столі в ремонтній майстерні 
господарства. 
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До геометричних параметрів леза дискового копача, що впливають на його 
працездатність відносяться товщина (гострота) леза та кут загострення. 

Необхідність замірів кута загострення і товщини леза при його спрацюванні 
пов’язані з визначенням граничного стану леза, що обумовлює його ріжучу здатність. 

З усіх геометричних параметрів леза в площині перпендикулярній площині різання, 
найбільш важливим є гострота леза. Це обумовлюється значимістю цього параметру в 
силовій взаємодії леза з матеріалом. Відносно того, що слід приймати за показник 
гостроти леза не має єдиної точки зору, але існує ряд достатньо обґрунтованих гіпотез. Усі 
виміри крайки леза базуються на правомірному припущенні, що її профіль має форму, в 
яку можна вписати коло (рисунок 1). 

 

 
 
Розглянемо найбільш поширені методи, виходячи з правомірності їх використання 

при визначенні геометричних параметрів леза дискового копача. 
Широкого застосування набув метод зняття відтисків леза, що дає можливість 

оперативно фіксувати динаміку спрацювання леза, по крайці і фаскам. Лезо що 
досліджується спеціальним пристосуванням вдавлюється в ребра пластин, виготовлених із 
пластичних матеріалів. Отримані відтиски за допомогою проектувального апарата 
відтворюють в збільшеному вигляді контур січення леза. Для наступного визначення 
гостроти леза   та кута   загострення по збільшеному контуру запропоновано 
використання гостротоміру. Перевагою цього метода для лабораторних досліджень є 
можливість проведення аналізу і одержання кінцевих даних в любий час по збереженим 
відтискам. Недоліком є похибка профілю леза при багатократному збільшенні відтиску 
проектувальним апаратом. 

Метод вирізання темплетів, полягає в розрізанні леза в нормальній площині з 
наступним аналізом перерізу за допомогою приладів для збільшення.  

 

Рисунок 1 - Схема до визначення геометричних 
параметрів профілю леза: r  – радіус вписаного кола; 

1 , 2 , 
5  – хорди вписаного кола; 

3 , 4  – дотичні до 
вписаного кола;   – кут загострення; 2  – подвійний 

кут тертя. 
 

Для визначення кута загострення і гостроти 
леза використовуються такі методи: зняття 
відтисків леза, вирізання темплетів, одержання 
відтисків і моделей леза в гіпсових або 
пластилінових зліпках, прикладання 
пластинчастих шаблонів, кутомірів, оптичний 
метод, інструментальний. 
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Через недостатню герметичності вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки та 
аварійних розливів щорічно втрачаються тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів, 
виводиться з користування сотні гектарів родючої землі. 

Тому для ущільнення нерухомих фланцевих з'єднань останнім часом замість 
традиційних прокладок широко застосовуються герметики, які перед нанесенням 
знаходяться в в'язкотекучому стані. Вони здатні заповнювати 
мікро- і макронерівності поверхонь і зазори, не вимагають 
високих контактних тисків при складанні з'єднань. Після 
нанесення герметики під впливом певних факторів (теплоти, 
вологи, вулканізуючих агентів, порушення контакту з киснем 
повітря і т.д.) переходять з в'язкотекучого в гумоподібний стан, 
в якому мають високу механічну міцність, еластичність, 
хімічну стійкість до робочих середовищ. Це дозволяє 
герметизувати з'єднання з меншою точністю виготовлення, 
істотно розширити робочі діапазони використання нерухомих 
фланцевих з'єднань. 

У сільськогосподарському машинобудуванні, як 
правило, використовуються силіконові і анаеробні герметики 
фірм виробників: Loctite, Permabond, Chester, Dow Corning і ін. 
Їх основним недоліком є недостатня довговічність, яка 
залежить від деформаційних властивостей, термомеханічних 
характеристик, адгезії до поверхні фланців, стійкості до дії 
вібраційних навантажень і інших чинників.  

У даний час одним з перспективних напрямків є створення полімерних 
нанокомпозитів, які формуються при введенні наночастинок у полімерну матрицю. З 
метою вивчення властивостей композитних наноматеріалів на основі досліджуваних 
герметиків їх змішували з наноструктурним гідроксидом алюмінію, концентратом 
колоїдного розчину наночастинок срібла (наночастинками срібла) і вуглецевими 
нанотрубками (чистота 20%) в пропорціях 10:1, 100:2 і 100:1 відповідно. Оптимальне 
співвідношення визначалося експериментальним шляхом. Аналіз наноструктури 
композицій показав, що, вступаючи в міжмолекулярну взаємодію з полімерними 
волокнами, наночастинки рівномірно розподіляються навколо них. Внаслідок цього 
утворюється нанокомпозит з упорядкованою структурою. 

Тому їх властивості вигідно відрізняються від властивостей звичайних полімерних 
матеріалів. Наприклад, знижуються час полімеризації на 7...24%  і коефіцієнт термічного 
розширення на 11...26%. Збільшуються: - модуль пружності на 18 ... 35%; - теплостійкість 
на 9...25%; - коефіцієнт теплопровідності на 93...125%; - стійкість до робочих рідин на     
12...39%; - стійкість до вібраційних навантажень на 14...18%; - стійкість до старіння на      
6...15%; - герметизуюча здатність на 14...32%. Найбільший ефект досягається у 
композицій, наповнених вуглецевими нанотрубками. 

Таким чином, використання наноструктурованих герметиків дозволить збільшити 
термін служби нерухомих фланцевих з'єднань більш ніж в 1,5 рази і відповідно знизити 
втрати робочих рідин і поліпшити екологічну обстановку. 
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Рис. 1. Зварювальна головка з регульованим 
зміщенням роликів: 

1 – зварювальний головка; 2 – індикатор; 
3 – оглядове вікно; 4 – вісь; 5 – контргайка; 

6 – втулка; 7 – електрод; 8 – шайба; 9 – гайка; 
10 – шайба індикатора; 11 – пружина 
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Одним з високоефективних способів відновлення деталей є електроконтактна 

приварка. Вона дозволяє відновлювати різні деталі сільськогосподарської техніки: опорні 
шийки колінчастих та кулачкових валів двигунів, цапфи і робочі поверхні валів 
кормороздавачів, сівалок, картоплекопачів, переробних машин і ін.  

Конструкція відомих зварювальних головок має такий недолік, як неможливість 
регулювання взаємного зміщення роликових електродів. Для його усунення було 
запропонована наступна конструкція, що дозволяє проводити зміщення роликових 
електродів відносно один одного в горизонтальній площині, з метою підвищення точності 
розташування роликів для забезпечення якості зварювання. Дана електродний головка в 
місці кріплення осі має оглядове вікно зі шкалою та індикатором. Установку електрода на 
задану величину проводять індикатором відповідно до шкали обертанням осі (див. рис. 1). 

 Запропонована конструкція дозволяє регулювати величину зміщення електрода з 
необхідною точністю, тим самим забезпечуючи перекриття зварювальних точок і 
підвищувати продуктивність процесу і якість електроконтактного зварювання. 

Пристрій для зміщення зварювального 
електрода містить (рис. 1) зварювальну 
головку 1, всередину якої одним кінцем 
вкручена вісь 4, закріплена контргайкою 5, а 
на іншому кінці осі розташована втулка 6 з 
рухомим електродом 7, закріплені шайбою 8 і 
гайкою 9. Для установки зварювального 
електрода на задану величину зварювальна 
головка має оглядове вікно зі шкалою та 
індикатором. Індикатор з одного боку 
закріплений віссю, а з іншого шайбою і 
пружиною. 

Зварювальна головка працює 
наступним чином. Для установки 
зварювального електрода 7 на задану 
величину відпускають контргайку 5 і 
обертають вісь 4. У цей час індикатор 2 в 
оглядовому вікні 3 зміщується за шкалою 
під дією шайби 10 і пружини 11, на певну 
величину. Після цього контргайку 5 
закріплюють і починають процес електроконтактного зварювання. 

Використання запропонованих конструкцій зварювальних головок, дозволить 
підвищити якість електроконтактного приварювання і, як наслідок, якість відновлених 
даними способом деталей. Модернізовані конструкції зварювальних головок були 
змонтовані й апробовані на установках 011-1-02 і 011-1-10 «Ремдеталь» при відновленні 
колінчастих і розподільних валів автотракторних двигунів. Результати показали високу 
якість відновлюваних поверхонь деталей. 
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Рис. 1. Залежність інтенсивності зносу 
поршневих канавок від наявності нагару 
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Всі без винятку випадки відкладення нагару об'єднує одне - вони негативно 

впливають на роботу двигуна внутрішнього згоряння. Нагар – це тверді й міцні вуглецеві 
відкладення, що утворюються на деталях унаслідок неповного згоряння паливо-
мастильних матеріалів, або їх зіткнення з поверхнями сильно нагрітих деталей. Утворення 
нагару на поверхні камери згоряння, 
клапанах, днищі поршня й свічках 
карбюраторних двигунів різко знижує їх 
потужність, підвищує витрату палива й часто 
викликає детонацію. Нагар на соплах 
форсунок дизелів погіршує якість розпилу, 
викликає перегрів і заїдання голки 
розпилювача, у результаті чого порушується 
нормальна робота двигуна.  

Частина масла, що потрапляє в камеру 
згоряння двигуна, під впливом високих 
температур, утворює зольні відкладення. Це 
погіршує тепловідведення від деталей і 
призводить до ще більш інтенсивного їх 
нагрівання, оплавлення і розтріскування поршнів, прогорання випускних клапанів. 
Найбільш небезпечні зольні відкладення для поршневих канавок. Їх знос знаходиться в 
певному взаємозв'язку з кількістю в них нагару (див. рис.1). 

Встановлено, що при досягненні граничної товщини шару нагару, ефективна 
потужність дизеля знижується на 7%, а питома витрата палива підвищується на 6%, що 
пояснюється погіршенням перебігу робочого процесу і підвищенням механічних втрат: 
максимальний тиск циклу зростає на 16%, а середня швидкість наростання тиску в 
циліндрі - на 22%. 

Утворений при роботі двигуна на верхній кромці поршня і його вогневому паску 
нагар має підвищену твердість зі вкрапленнями твердих частинок спрацьованої присадки, 
пилу з повітря, продуктів зносу деталей, що призводить до значно більшого зносу 
циліндрів. Нагар здатний викришуватись і, потрапляючи в поршневі канавки, 
перешкоджає вільному переміщенню кілець, накопичується й ущільнюється на верхньому 
неробочому паску циліндрів, підвищуючи небезпеку заклинювання (прихоплювання) 
поршнів при зупинці. Утворення нагару на бічній поверхні поршня вище першого 
компресійного кільця служить причиною «натирів» на гільзі й поршні. 

Відкладення нагару на поверхні деталей циліндро-поршневої групи впливає на 
екологічні показники дизеля. Як встановлено дослідженнями, збільшення ступеня 
стиснення призводить до підвищення димності відпрацьованих газів на 9% і збільшення 
вмісту окису азоту на 8%. Збільшення вмісту останньої пояснюється тим, що підвищення 
ступеня стиснення збільшує температуру впускного заряду після стиснення, що 
прискорює підготовку паливо-повітряної суміші й інтенсифікує процеси сумішоутворення 
і згоряння. 

Таким чином, кількість і склад відкладень нагару на деталях двигуна призводить до 
порушень його роботи, а в ряді випадків служить причиною аварійного виходу з ладу. 
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Для ремонту дисків сошника зернової сівалки шляхом відновлення їх робочої 
поверхні за зовнішнім діаметром, деталі – сектори ремонтного кільця і базова деталь 
(диск, до якого приварюються сектори)- відбирались із гранично спрацьованих дисків за 
такими критеріями : відсутність зазублин та тріщин в диску; зминання леза допускається 
не більше як в п'яти місцях, глибиною та довжиною не більше 1,5..2мм.; кільцеве 
зношення диска у місцях контакту з прокладкою допускається глибиною до 0,2..0,4мм.; 
зовнішній діаметр спрацьованого диска D≥323..324мм.  

Технологічний процес ремонту дисків передбачає з'єднання зварюванням базової 
деталі 1 та секторів 2. Останні при складанні і зварюванні утворюють кільце, що 
компенсує зношену за зовнішнім діаметром частину диска. Спрацьований диск обточують 
до технологічного діаметра 320 мм і вибирають за базову деталь.  
          Згідно технологічного процесу ремонту дисків,  виготовлені із зношених дисків 
базова деталь 6 та сектори 5 встановлюються на робочий стіл 2  маніпулятора.  

 

 

           Після цього виконується орієнтація зварювальної головки 7 відносно початку 
колового шва та здійснюється зварювання. Одночасно із збудженням дуги вмикається 
двигун-редуктор 11, який приводить в обертання робочий стіл 2 із зафіксованими на 
ньому деталями 5 і 6. Таким чином утворюється коловий шов К  за один прохід з 
перекриттям 20..25 мм та повним проплавленням металу.  

 З метою запобігання пропалювання та витікання розплавленого металу, а також 
якісного формування зворотної сторони шва (корінь шва) зварювання виконувалось на 
флюсовій „подушці”. 

 Контроль якості дисків здійснювався зовнішнім оглядом, після чого вони 
заточувались на токарному верстаті до відповідних геометричних розмірів, передбачених 
в технічних вимогах. 

 Запропонована методика відновлення зовнішнього діаметра, передбачає одержання 
колового та прямолінійних з'єднань з використанням електродугового зварювання без 
попереднього підігріву та післязварювального відпуску та утворенням шва із структурою 
високомарганцевистого аустеніту.  

Після позиціювання деталей 5 і 6 проводиться 
їх фіксація притискачами 8. Фіксація базової 
деталі 6 здійснюється через диск 10. 
Рисунок -  Технологічний зварювальний 
комплекс для позиціювання, фіксації та 
з'єднання базової деталі та секторів 

1– колона, 2– робочий стіл, 3– мідна підкладка, 
4– вивідна технологічна вставка, 5– сектори 
відновлювального кільця, 6– центральний диск, 
7– зварювальна головка, 8– притискачі, 9 – 
основа, 10- диск, 11- двигун-редуктор 
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КОМБАЙНА 
 

Шакін Д. О., студент 1-го курсу магістратури спеціальності 
«Механізація сільського господарства» 
Керівник: доцент, к.т.н. Бончик В.С. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Жниварка (хедер) зернозбирального комбайна становить самостійну підсистему, що 
агрегатується з основною частиною машини. Складовими жниварки є різальний апарат, 
шнек, мотовило, похила камера з транспортером. 

Усі рухомі елементи жниварки переміщуються завдяки приводу від енергетичної 
установки комбайна. 

Таким чином, жниварка має складові, що утворюють свою механічну систему, 
структурну схему надійності якої зображено на рисунку. 

На схемі представлено тільки основні складові, що визначають можливість 
проведення технологічного процесу збору врожаю. Однак ця схема насамперед надає 
інформацію про надійні зв’язки в системі. На основі побудови – зрозуміло, що, як і в 
попередній схемі, спостерігається також послідовне з’єднання складових. 

 
 
 

Рисунок - Структурна схема надійності жниварки 
 
Таке з’єднання, притаманне для механічних систем, може вважатися основним і в 

той же час найменш надійним із можливих. Під дією потоків подій, пов’язаних із 
відмовами і відновленнями жниварки, видається можливим побудова траєкторії її 
поведінки в переходах із стану в стан. 

Траєкторія схематично відображує реальні ситуації можливих станів жниварки в 
періоди її експлуатації, технічного огляду, регулювань і відновлень. Траєкторія поведінки 
становить композицію потоків випадкових подій і має стохастичний характер. Перехід 
жниварки в різні можливі стани можна наочно представити у вигляді графу переходів. Він 
враховує не тільки можливі стани, обумовлені дією потоків відмов і відновлень, а також 
встановлює зв’язки між станами у вигляді направленості подій та інтенсивності їх 
виникнення.  

При цьому працездатний стан позначено «0», а відмова «1». Інтенсивність відмов 
характеризується λ з верхнім індексом, що вказує на номер підсистем, з причини якої 
відбуваються відмови, а нижній індекс вказує на перехід із працездатного стану в 
непрацездатний. Відповідно, інтенсивність відновлень позначено μ з верхнім індексом, що 
вказує на номер підсистеми, а нижній індекс на перехід з непрацездатного в працездатний стан. 

Досвід експлуатації зернозбиральних комбайнів вказує на те, що різальний апарат 
може виходити з ладу через низку різних причин, що спричиняють його відмови. Це 
достатньо складний механізм, в якому реалізується зворотно-поступальний рух з 
прискореннями елементів конструкції. У ньому виникають динамічні навантаження і 
збільшені зусилля в спряженнях. 

 
Різальний 

апарат 

 
Шнек 

 
Мотовило 

Похила 
камера з 

транспортером 
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         1.1         1.2          1.3            1.4        1.5 
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Рис.1. Мікропрофіль 
робочої поверхні 

циліндра 
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ЧАВУННИХ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ЗА РАХУНОК 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ХОНІНГУВАННЯ ЦИЛІНДРІВ 
Шинкарик Р.Р.,  студент 1 курсу магістратури напряму 

підготовки «Агроінженерія» 
Керівник: доцент, к.т.н. Федірко П.П. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Ефективним засобом покращення якості та експлуатаційних властивостей 

поверхонь деталей циліндро-поршневої групи є використання легованих чавунів з 
наступним зміцненням їх різними технологічними методами. Для поверхневого зміцнення 
використовують хромування, азотування, лазерну і детонаційну обробку, а для 
покращення припрацювання – фосфатування та сульфідування. Але існуючі технології 
поверхневого зміцнення характеризуються тривалим циклом багатьох послідовних 
технологічних операцій, не завжди забезпечується екологічна чистота технологічного 
процесу. Тому удосконалення фінішної технології виготовлення деталей циліндро-
поршневої групи для забезпечення високої якості їх робочих поверхонь і підвищення 
експлуатаційних властивостей є актуальною задачею, яка має важливе практичне 
значення.  

 Повноцінний процес хонінгування гільзи циліндра складається з декількох 
операцій: попереднього хонінгування, остаточного хонінгування і плосковершинного 
хонінгування. 

Процес нарізування маслозатримуючих канавок, відноситься до першої і другої 
операцій хонінгування гільзи і проводиться обробкою грубими і середніми брусками хона 
з абразивністю близько 120...150 і 180....280 відповідно. Останнє, фінішне хонінгування 
робиться брусками із зернистістю 400....600. Така фінішна операція називається - 
плосковершинне хонінгування. Мета цієї операції - оголити прошарки графіту в чавуні і 
підрівняти нерівності, що виникли при нарізуванні канавок, які назад же збільшують знос 
компресійних кілець. Графіт, що міститься в чавуні, при роботі двигуна може виконувати 
функції твердого мастила, для чого вимагається оголити його на 20% - 50%. Це 
відбувається саме під час фінішного, плосковершинного хонінгування.  

  Суть даної операції полягає в тому, що  у мотора, зібраного після традиційного 
хонінгування, мікропрофіль робочої поверхні циліндра нагадує гірський ланцюг з 
гострими вершинами (рис. 1, а). У початковий період експлуатації 
(при обкатці) ці виступи швидко згладжуються, руйнуються, поки не 
з'являться досить великі "опорні площини" - ось тепер темп зносу 
мотора зменшується. Ми пропонуємо заздалегідь створити потрібну 
шорсткість робочої поверхні з плоскими вершинами (мал. 1, б) і 
врахувати її в монтажних проміжках при збиранні. 

Також перспективним напрямом плосковершинного 
хонінгування є застосування на завершальній операції 
антифрикційних (безалмазних) брусків. При цьому масляні кишені заповнюються 
антифрикційним складом, який сприяє збільшенню ресурсу двигуна. 

Рекомендації щодо нової технології поверхневого зміцнення і модернізованого 
устаткування забезпечують можливість в два рази збільшити працездатність вказаних 
деталей і поліпшити їх експлуатаційні властивості (зносостійкість, припрацювання, 
задиростійкість). Матеріали дипломної роботи використовуються в учбовому процесі 
студентів механічних спеціальностей ПДАТУ при вивченні курсу “Технологія 
конструкційних матеріалів”. 
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Рис. 1. Зміна втомної міцності валу 
підшипника в залежності від товщини 

змащувального шару 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЇ ОБРОБКИ 
МАСТИЛА НА ВТОМНУ МІЦНІСТЬ 

ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ 
 

Якимчук  М.М., студент 1 курсу магістратури напряму 
підготовки  «Агроінженерія» 

Керівник: доцент, к.т.н. Федірко П.П. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Одним з перспективних методів інтенсифікації формування змащувальної плівки є 
застосування зовнішнього електростатичного поля, спрямованого на руйнування 
надмолекулярних структур. Це сприяє переходу молекул поверхнево-активних речовин у 
мономірний стан, що позитивно впливає на механізм формування змащувальної плівки, на 
зв'язок контактних напружень у підшипниках ковзання із товщиною змащувальної плівки 
та на підвищення втомної міцності деталей підшипників ковзання. 

Згідно механіки контактних взаємодій за теорією Герца контактні напруження, що 
виникають в зоні контакту поверхонь визначаються без урахування змащувального 
матеріалу. Відомо, що змащувальна плівка на поверхнях зменшує контактні напруження, 
але на сьогоднішній день модель яка пов’язує контактні напруження і втомну міцність з 
товщиною змащувальної плівки відсутня.  

В якості прикладу проведемо розрахунок нормальних напружень та порівняльний 
аналіз втомної міцності валу підшипника ковзання в залежності від товщини 
змащувального шару. Вважаємо, що вкладиш підшипника знаходиться під дією 
стаціонарного навантаження, яке не призводить до його втомного руйнування. 

Нехай товщина плівки змінюється в межах h=10-7…3·10-7 м; зовнішнє 
навантаження на вал Р0·В=1000 Н при В=10-2 м; радіус вала R2=25·10-3 м; радіус виступів 
рівновагової шорсткості R=0,5·10-6 м; матеріал вкладиша БрОЦС 4-4-17, матеріал вала 
18Х2Н4МА (Е1=Е2=105 МПа, μ1=μ2=0,3, σ-1=750 МПа); номінальна площа контакту 
FНОМ=9,5·10-5 м2; NGσ=106 циклів, m=14,5. 
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визначаємо зведений 

модуль пружності: Е*=5,5·1010 Па.  
Результати розрахунків (див. рис.1) 

показують, що із зростанням товщини 
граничної змащувальної плівки відбуваються 
наступні позитивні явища: зменшуються нормальні контактні навантаження, та 
підвищується втомна міцність підшипників ковзання. Так, при збільшенні товщини плівки 
в 2 рази з 1·10-7 м до 2·10-7 м, нормальні напруження зменшуються в 1,11 рази, при цьому 
втомна міцність збільшується в 4,4 рази. 

Такого ефекту досягають при використанні при змащенні підшипників 
електростатичної обробки мастил. Завдяки цій обробці, згідно з проведеними 
дослідженнями товщина змащувальної плівки збільшується до 2 разів, у порівнянні з 
необробленим мастилом. 
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Для обслуговування комбайнів Холмер сервісна служба має бути якісно 
укомплектована. Виїзна бригада, відповідно до вимог заводу-виробника і техніки безпеки 
при обслуговуванні мобільної техніки, складається з 2-х чоловік, має в своєму 
розпорядженні сервісний автомобіль.  

Вони оснащені всім необхідним інструментом, що дозволяє виконати 
обслуговування і ремонт різної складності. Так само окрім слюсарно-монтажного 
інструменту в автомобілі повинен знаходитися інструмент спеціального призначення. З 
використанням спеціального інструменту значно знижується ризик пошкодження деталі 
при демонтажі, скорочується час ремонт та обслуговування, виконання робіт стає 
безпечнішим. Фірма повинна мати в своєму розпорядженні достатню кількість сервісних 
автомобілів для забезпечення роботи в сезон. 

Обов'язковою складовою на підприємстві займаються технічним обслуговуванням і 
ремонтом комбайнів, є наявність ліцензійних програм комп'ютерного діагностування. 

В ході експериментальних досліджень по виявленню режимів навантаження двигуна 
комбайна Холмер (МАК 2876) фіксувалася частота обертання валу двигуна, витрата 
палива і тривалість дії зростаючих навантажень з використанням штатних датчиків, 
терміналів. Дані замірів накладалися на швидкісну характеристику двигуна, і визначалась 
величина крутного моменту. 

На рисунку встановлено, що при довгостроково зростаючих навантаженнях, з 
періодом 15...25 с двигун комбайна працює, згідно швидкісний характеристиці, в області 
знижених значень частоти обертання при постійному значенні крутного моменту.  

 
Результати експериментальних досліджень свідчать про високу пристосованість  

двигуна комбайна до подолання довготривалих навантажень при постійній швидкості 
руху. Система управління роботою комбайна Холмер передбачає як ручне управління, так 
і автоматичний режим. 

 
      0               5               10               15                20          ,  с 

Рисунок - Зміна коефіцієнта завантаження двигуна МАК 2876  
від періоду зростаючих навантажень 
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QUALITATIVE ANALYSIS OF THE PELLET 
MADE OF TOBACCO 

 
 

Jakub Styks 

 
University of Agriculture in Krakow, Faculty of Production and 
Power Engineering, Department of Mechanical Engineering and 
Agrophysics  
Krakow, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, Poland 
 
Abstract: 

The aim of this research was estimation of the characteristic properties (energy and 
qualitative) of pellets, which were made from tabacco without any additives.  

In this research the experimental tabacco pellets were used. The analyses were conducted 
in the laboratory of the Faculty of Production and Power Engineering University of Agriculture 
in Kraków, in February 2019. The following parameters were analyzed: moisture content, 
density, durability, ash content, temperature of ash melting, total heating value (calorimeter IKA 
C6000 was used) and calorific value.  

The aim of the qualitative evaluation of these pellets was to conduct mousture, density, 
ash content, temperature of ash melting, total heating value, calorific value mechanical 
durability.  

 
Factor Value 
Moisture [%] 6,7 
Density [kg/m3] 266,16 
Ash content [%] 8,97 
Ash melting temperature [oC] -ST  1046 

-DT  1137 
-HT  1213 
-FT  1228 

Total heating value [kJ/g] 15,53 
Calorific value [kJ/g] 14,58 
Mechanical durability [%] 95,1 

 
  
 
Keywords: pellets, total heating value, biomass, quality 
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ЯК ЗАПОРУКА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 

 
Алексейко В.О., студент І курсу спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Відомо, що електричний струм, проходячи через тіло людини, створює небезпеку 
для її здоров’я і життя. Відповідно до закону Ома, величина струму залежить від величини 
напруги, яка прикладена між точками дотику, і величини електричного опору між ними. 
Кожен електричний прилад або електроінструмент отримує живлення  від електромережі, 
наприклад, з діючим значенням змінної напруги 220В, величина якої є незмінною. 

Проаналізуємо кола проходження електричного струму через тіло людини у випадку 
пробою ізоляції нагрівного елемента на корпус електропаяльника (рис.1). За такого 
припущення фазний провідник L з’єднується з корпусом і з жалом інструмента та рукою 
працюючого, яка є під напругою 220В по відношенню до «землі» і усіх заземлених 
предметів, а саме: корпусів приладів, металевих столів, металевих труб, заземлюючих 
провідників і шин тощо. У разі дотику другою рукою до заземлених предметів напруга 
електромережі прикладається до рук працюючого і, як наслідок, створюється електричне 
коло найнебезпечнішого шляху проходження електричного струму – «рука-рука». Разом з 
цим, можуть створитися і інші паралельні кола, наприклад «рука-нога», за умови 
провідної підлоги та вологого взуття.  

   

 
 

 
Проаналізуємо розглянуті вище ситуації при живленні електропаяльника від  

електромережі, але через трансформатор з коефіцієнтом трансформації  Кт = 1 (вторинна 
напруга рівна первинній і рівна 220В). За такої схемотехніки втрачається гальванічний 
зв'язок електроінструменту з електромережею (рис. 2). У випадку замикання електро-
нагрівного елемента на корпус, отже і на жало паяльника, струм через тіло людини 
протікати не буде, так як кола проходження струму є розірванні ізоляцією обмоток 
трансформатора. При цьому можливе коло проходження електричного струму через тіло 
людини лише у випадку її дотику другою рукою до провідника N1, що практично 
виключається.  

Вторинна обмотка розділювального трансформатора не заземляється. Така вимога 
пояснюється тим, що якби її заземлили, то отримали б схемотехніку, що відповідає рис.1. 
Наступна вимога – до одного трансформатора під’єднується  лише один споживач.  

Отже, розділювальний трансформатор - це трансформатор, первинна обмотка якого 
відділена від вторинної подвійною підсиленою ізоляцією або основною ізоляцією і 
захисним екраном (пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЕ).  

З метою електробезпеки, розділювальні трансформатори використовують для 
виконання гальванічної розв’язки первинних і вторинних кіл, а також ізолювання 
устаткування від контура заземлення.   

Рис. 1 Рис. 2 
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Аналізуються сучасні методи оптимізації по швидкості систем керування 
електроприводами виробничих механізмів. Розглядаються принципи оптимізації 
«залежних» систем управління електроприводами постійного струму. 

Сучасна виробнича система являється складним агрегатом, продуктивність якою 
залежить в значній мірі від досконалості системи управління і якості протікання 
динамічних процесів в електроприводі. Тому теорії та практиці побудови систем 
управління приводами виробничих машин присвячена велика кількість літератури, в якій 
розглядається як релейно-контактні, з електромашиною автоматикою, так і сучасні 
безконтактні вентильні системи. В останні роки широке розповсюдження отримали так 
звані системи підпорядкованого регулювання із застосуванням уніфікованих блочних 
регуляторів, що мають високі динамічні показники. 

Електроприводи виробничих механізмів можливо поділити на дві основні групи: а) 
приводи, що здійснюють переміщення механізмів, які задаються зовні і б) приводи, що 
здійснюють зміни швидкості руху механізмів, які задаються зовні. Проблемним для обох 
груп електроприводів являється те, що основну частину часу роботи займають неусталені 
режими і від їх характеру залежить степінь використання встановлених потужностей і 
перевантажувальної здатності електроприводів та механізмів. 

Покращення динамічних і експлуатаційних показників електроприводів шляхом 
використання систем автоматичного керування, що формують оптимальні по швидкодії 
перехідні процеси. 

Оптимальні по швидкодії перехідні процеси забезпечують найменший час 
виконання заданої програми переміщення механізмів чи зміни його швидкості, при 
виконанні накладених обмежень. Доведено, що для електроприводів першої групи 
оптимальним являється лінійний закон зміни струму якоря двигуна, причому на початку 
руху струм якоря миттєво зростає до максимального значення, а при кінці процесу 
миттєво зникає. Для електроприводів другої групи оптимальним являється постійність 
струму якоря при розгоні і гальмуванні двигуна. 

Не зважаючи на теоретично можливу перевагу оптимального по швидкодії 
керування, лінійний графік зміни струму якоря двигуна до теперішнього часу практично 
не застосовується. В режимі керування швидкістю двигуна зміною магнітного потоку 
оптимальні по швидкодії процеси при мінімальних втратах на нагрів забезпечуються 
підтримуванням струму якоря на заданому рівні. При цьому швидкість двигуна 
змінюється по параболічному закону. Оскільки відсутня встановлена термінологія надалі 
будемо називати вказані системи системами стабілізації струму якоря. 

Оскільки попередні процеси в електроприводі повинні носити відносно плавний 
характер із заданим перерегулюванням, в якості основного може бути прийнятий уза-
гальнений квадратичний інтегральний критерій: 

I=  
де: у – відхилення оптимізуємої координати;  

Т1,Т2...Тn – вагові коефіцієнти: 
n = 1, 2, 3 ... n – номер похідної, якою обмежуються. 
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Асинхронний двигун (АД) з фазним ротором має 
контактні кільця для увімкнення резистора. Це один з 
розповсюджених способів регулювання швидкості, оскільки 
має простоту реалізації. Таке регулювання називається 
реостатним (рисунок 1). 

Здійснюється регулювання униз від основної, одно-
зонне. Краще використання двигуна буде при регулювання 
швидкості з незмінним моментом навантаження, що 
дорівнює номінальному, як і для двигуна постійного струму 
незалежного збудження при уведенні резисторів у коло 
якоря. Плавність регулювання визначається будовою 
регулівного реостата (плавне або ступінчасте). Діапазон 
регулювання залежить від навантаження (зменшується при 
зниженні навантаження), а із-за суттєвого зниження 
жорсткості при зростанні äR2  цей діапазон незначний і 
складає   1:32D . Характеристики наведені на рисунку 2.    

При регулюванні швидкості цим способом виникають значні втрати енергії, оскільки 
резистор підімкнений у коло головного струму – значного струму ротора. Тому доцільно 
використовувати його при незначному діапазоні регулювання швидкості й невеликій 
тривалості роботи на низьких швидкостях. Найбільш доцільне при цьому регулювання (з 
погляду втрат енергії) при вентиляторних механічних характеристиках виконавчого 
органу (тут при зменшенні швидкості потужність, що підводиться, знижується). 

Спосіб, що розглядається, також використовується для регулювання таких 
координат двигуна, як пусковий струм й пусковий момент.  

Рисунок 1 – Схема з 
резистором в колі ротора 

Рисунок 2 – Механічні характеристики. 
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Восьмиканальний універсальний ПІД-регулятор ТРМ148 призначений для побудови 
автоматизованих систем клімат-контроля і має 8 універсальних входів для підключення 
широкого спектру датчиків та 8 вбудованих вихідних елементів різних типів у вибраній 
користувачем комбінації для управління виконавчими механізмами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Функціональна схема приладу ТРМ148 2-х позиційними (ТЕНи, двигуни, пристрої сигналізації); 
3-х позиційними (засувки, крани) 

 
Регулятор виконує обчислення додаткових функцій від виміряних величин 

(квадратного коріння, різниці, середнього арифметичного, відносної вологості 
психрометричним методом, мінімуму, максимуму та ін.). Здійснює, відповідно до 
завдання, корекцію графіка вставок по вимірюваннях з іншого входу або за часом. 

Регулятор здійснює автонастройку ПІД-регуляторів. Має режим ручного управління 
вихідною потужністю, та можливість підключення ПК через вбудований інтерфейс 
RS-485. 

 

 
 

Рисунок 2 – Приклад використання восьмиканального універсального ПІД-регулятора ТРМ148 для 
підтримання мікроклімату в теплиці 
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Одним з видів альтернативного джерела енергії в автомобілях є сонячна енегрія, для 

цього в них використовуються сонячні батареї. Неприємний факт полягає в тому, що на один 
квадратний метр приходиться максимум один кіловат енергії у вигляді сонячного світла. 
Таким чином, навіть маючи сонячні панелі з коефіцієнтом корисної дії 100%, це все, що ви 
можете отримати на такій малій площі. До того ж, фотоелементи не завжди направлені в 
напрямку сонця, що знижує їх ефективність 

Але якщо сконструювати автомобіль з прицілом на сонячні панелі, то можна отримати 
дійсно достатню поверхню для генерації електроенергії. Завдяки гнучким панелям він може 
навіть мати хороший аеродинамічний коефіцієнт. Наприклад, автомобілі, що працюють на 
сонячній енергії, здатні досягати швидкості 130 км/год. 

Існує багато конструкцій автомобілів на сонячній енергії, але їхньою спільною 
проблемою є низький ККД сонячних батарей (зазвичай біля 10-15 %, передові розробки 
дозволяють добитися 30-40 %), що не дає змогу запасати значну кількість енергії за день 
скорочуючи добовий пробіг; до того ж, від сонячних елементів нема користі вночі та в 
похмуру погоду.  

Друга проблема — висока ціна сонячних батарей. Справді цікава категорія, яка 
з’явилася порівняно недавно — сонячна сімейна машина. Це ще один клас транспортних 
засобів для змагань, який повинен вміщати чотирьох людей, мати багажник і відповідати 
іншим критеріям, що необхідні для того, щоб це авто було корисним на кожен день. 

Як щодо комфорту для пасажирів та водія? Чотири сидіння, утримувачі для чашок, і 
навіть зарядні пристрої для мобільних телефонів на панелі — ось, що можна побачити в 
кабіні. 381 окремий сонячний елемент на даху постійно заряджає акумуляторну 
батарею місткістю 15 кВт/г, яка забезпечує необхідну енергію для руху. Команда називає 
свою розробку «енергетично позитивним» автомобілем, оскільки за нормальних обставин 
вона виробляє більше енергії, ніж потрібно для руху. Навіть в умовах суворої голландської 
зими він все одно здатний подолати до 50 км до зарядного пристрою. Здається у цього 
підходу немає ніяких недоліків. 

Висновки. Транспортні засоби не будуть просто пасивно споживають енергію, але 
також зможуть ефективно її генерувати. Це допоможе перетворити їх зі споживачів енергії 
на виробників. 
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«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Керівник: канд. пед. наук, асистент Семенишена Р. В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Як всім відомо, сонячні батареї являють собою фото електричні елементи, які під 
впливом сонячних променів генерують електричну енергію. І не важливо, де 
використовуються ці панелі, на присадибній ділянці або великому підприємстві, принцип 
їх роботи не зміниться, відмінність між ними полягає лише в розмірі та кількості 
електрики, що виробляється, тобто для роботи підприємств необхідні більш потужні 
сонячні батареї. Варто відзначити, що багато світових виробників спеціалізуються саме на 
промислових енергетичних системах, найбільш відомі з них NapsSystemsOy і 
KyoceraSolar. Пояснюється це нестачею основних джерел енергії (газ, нафта, вугілля), 
особливо помітноце в Іспанії, Німеччині, США, Об’єднаних Арабських Еміратах – в 
країнах, де сонячна енергетика вже давно розвивається стрімкими темпами. Швеція, 
Фінляндія, Італія, Греція, Німеччина, Австрія – ось лише деякі з країн, які активно 
користуються енергією сонця і економлять при цьому чималі гроші.  

 
Наприклад, в Гельсінкі на заводі АВВ сонячна енергосистема потужністю 181 кВт 

використовується для зарядки батареї вантажопідйомників, а в Італії сонячні панелі 
розмістилися на дахах промислових складів. Але лідируючі позиції займає все-таки 
Німеччина. Німці з їх вродженої ощадливістю економлять кожен Ват. В Україні ж на 
сьогоднішній день сонячні батареї швидше виняток, ніж правило, але просування все ж є, 
і дуже навіть помітні. У чому вигода використання? За час експлуатації (а цепонад 20-
25 років) сонячні батареї генерують електроенергії в грошовому еквіваленті на багато 
більше, ніж було витрачено на їх виготовлення і установку. У країнах з високими 
тарифами на електричну енергіютермінокупності фотоелектричних панелей складає до 3-4 
років. Відсутність будь-яких витратних матеріалів і палива, а також технічного 
обслуговування і ремонту. Крім іншого сонячні батареї можна зустріти: на очисних 
спорудах; а автозаправних станціях в різних світових країнах;на промислових складах і 
телекомунікаційних системах;в газовій і нафтовій промисловості на системах катодного 
захисту;на залізницях і т.д.Світова практика показує, що сонячні батареї потрібно 
розглядати не як коротко терміновий проект, про який скоро всі забудуть, а навпаки, як 
передові технології, за якими майбутнє. Найбільшого поширення сонячні батареї 
отримали в малому бізнесі, наприклад, в фермерських господарствах. Причина цього 
полягає в віддаленості від центральної енергомережі, адже часто підприємцям набагато 
вигідніше встановити фотоелектричні батареї, ніж прокладати лінії електропередач. 
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ДИНАМІЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯ АСИНХРОННОГО 
ДВИГУНА ПРИ САМОЗБУДЖЕННІ 

 

Брудніцький М.В., студент 3СТН курсу спеціальності  
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Керівники: доцент Потапський П.В.; асистент 
Хворостовський В.Г. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

Динамічне гальмування асинхронного двигуна при самозбудженні реалізується 
просто – до кола статора вмикається конденсатор. Це гальмування ще називають 
конденсаторним. Використовується таке гальмування головним чином для АД з 
короткозамкненим ротором. Для реалізації конденсаторного гальмування у відповідності до 
схеми досить вимкнути лінійний контактор КМ. Машина працює самозбудженням 
асинхронним генератором. Поштовх для самозбудження дає е.р.с. яка індукується в 
обмотках статора за рахунок обертання ротора (під дією накопиченої механізмом 
потенційної або кінетичної енергії) що має незначну е.р.с. залишкового намагнічування. 
Незначна е.р.с. залишкових процесів, прикладена до конденсатора, обумовлює незначний 
струм статорного кола. Цей струм створює незначне обертальне магнітне поле, яке збільшує 
е.р.с. статора, збільшується напруга на конденсаторі, збільшується струм, збільшується 
гальмівний момент. У подальшому цей процес нарощується і йде до тих пір, поки напруга на 
затискачах двигуна й на затискачах конденсатора не вирівниться. 

 

 
 

Рисунок – Схема динамічного гальмування при самозбудженні. 
 
 Механічні характеристики динамічного гальмування з самозбудженням показані для 

трьох значень ємності конденсатора. Зі зменшенням ємності максимум гальмівного моменту 
зміщується у зону більших швидкостей й збільшується його абсолютне значення. 

 Вадами такого гальмування є наявність так званої, мертвої зони у межах якої 
гальмівний момент не створюється.  

 Перевагою динамічного гальмування з самозбудженням – відсутність джерела 
живлення при гальмуванні. 
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АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ВОДО-
НАСОСНИМИ УСТАНОВКАМИ ЗА ТИСКОМ 
СТОВПА ВОДИ В ГІДРОАКУМУЛЯТОРНІЙ 

СПОРУДІ (РЕЖИМ ВОДОПІДЙОМУ) 
Велесевич П.В., студент 3СТН курсу спеціальності  

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Керівники: доцент Потапський П.В.; 

асистент Вусатий М.В. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Застосовують у водопідйомних установках з водонапірною баштою і станцією керу-
вання серії "Каскад", в якій замість чарунки керування за рівнем (ЯУУ) повинна бути 
поставлена чарунка керування за тиском (ЯУД) (рис.). На вхідному в башту патрубку води 
встановлюють електроконтактний манометр. 

Щоб перевести станцію в режим керування за тиском, перемикач SA2 ставлять у 
положення АУ. В блоці "час роботи насоса" встановлюють перемичку для заповнення 
башти водою (час визначається експериментально). Перемичка встановлюється між 
клемою 80 та однією з клем набору резисторів 83 - 92. 

Рухомий контакт електроконтактного манометра переводять у таке положення, щоб 
при зниженні рівня води в башті нижче контрольованого, що рівнозначно зниженню тиску 
стовпа води в башті, відбувалось надійне вмикання насоса. 

 
Рисунок  - Електрична схема керування насосною установкою за тиском (станція "Каскад") 

 
При низькому тиску води контакт манометра ДДВ замкнений і негативний потенціал 

через контакт ДДВ, роз'єм X : 4 та діодиVD37 - VD35 прикладається до затвора тран-
зистора D1-4 та до обмотки релеKV1. РелеKV1 вмикається, внаслідок чого спрацьовує 
КМ і насос вмикається. Одночасно спрацьовує релеKV2, яке замикаючим контактом 
запускає реле часу, що зібране на цифрових мікросхемахD2 - D5. Після закінчення 
витримки часу, яка визначається параметрами одного із резисторів R33 - R48 та 
конденсатора С13, на виході 11 логічного елементаD5 з'являється сигнал логічного нуля, 
який через контакт АУ перемикачаSA2 надходить на базу транзистораVT9. Транзистор 
замикається і двигун насоса відключається від мережі. Повторне вмикання насоса 
відбувається тільки після зниження тиску води та замикання контакту ДДВ. 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ  
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ В ТОРГІВЛІ 

 

Вітковський М.А. студент  3 курсу спеціальності  
 «Енергетичне машинобудування» 

Керівник: викладач фундаментальних та 
 професійно-орієнтованих дисциплін  Мельник Ю.В. 

Новоушицький коледж ПДАТУ 
 

На українському ринку, вслід за загальносвітовими тенденціями, відбувається 
постійне зростання цін на енергоресурси. І, подальше дорожчання енергоресурсів 
неминуче. 

Частка енергоспоживання холодильної системи становить близько 30% від 
споживаної супермаркетом електроенергії, а вартість охолодження складає 3-5% у ціні 
реалізованих продуктів харчування. 

Сьогодні енергозбереження у системах холодопостачання дуже актуальне  в Україні.  
Економія можлива внаслідок застосування цілого комплексу енергоощадних заходів: 
• оптимізації тиску всмоктування та конденсації; 
• застосування електронних розширювальних вентилів замість механічних; 
• використання частотних перетворювачів для керування вентиляторами конден-

сатора; 
• пульсувального контролю кантового підігріву; 
• режимів роботи «день»/«ніч»; 
• відтавання за потреби. 
Під час проектування системи продуктивність центральних холодильних машин 

розраховується з огляду на найгірші умови роботи: найвищу температуру зовнішнього 
повітря, можливість завантаження теплих продуктів, залишені відкритими двері холо-
дильних камер тощо. Але реальне навантаження протягом 98% часу нижче за розра-
хункове, оскільки температура повітря протягом року здебільшого нижча  за 
максимальну, а вночі та  у вихідні, холодоспоживання торгівельного обладнання стає 
значно меншим.  

Енергоспоживання компресорів у сумарному споживанні холодильного обладнання 
супермаркету становить близько 50%. Тому підвищення ефективності роботи компресорів 
дає найбільший економічний ефект. 

У таблиці 1 наведено оцінку економії, можливої за використання різних 
енергоощадних функцій. 

Таблиця 1. Ефективність різних енергоощадних функцій 

Функція 
Приблизна 

економія, % 
Підвищення температури в нічному режимі до 4 
Відтаювання за потреби до 5 
Пульсувальна робота вентиляторів випарника до 4 
Частотне регулювання швидкості вентиляторів конденсатора до 6 
Пульсувальна робота підігріву до 5 
Електронні регулювальні вентилі до 12 
Плавкий тиск конденсації до 20 
Оптимізація тиску всмоктування до 4 

 
Отже, комплексне застосування цих функцій дає змогу досягти сумарної економії 

електроенергії на рівні 30%, витрати на впровадження системи окупляться за два-три 
роки. 
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КУТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНХРОННИХ 
ДВИГУНІВ 

 

Гаврилюк Л.Л., студентка 1 курсу спеціальності  
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Керівники: доцент Потапський П.В.;  
доцент Гарасимчук І.Д. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

Основною властивістю синхронних двигунів (СД) є відповідність їх кутової 
швидкості частоті мережі живлення, а оскільки частота мережі constf 1 , то const . 

Відомо, що механічна характеристика СД абсолютно жорстка й тому кутова 
швидкість його   – стала ( 0  const ), але миттєві значення цієї швидкості можуть 
дещо різнитися від 0 , це має місце, наприклад, при навантаженні СД коли вісь ротора 
починає відставати відумовної осі обертового поля й чим більше навантаження тим 
більше відставання ротора (при обертанні його з синхронною швидкістю). У синхронних 
генераторів навпаки, зі збільшенням навантаження, ротор випереджує умовну вісь 
обертання поля, обертаючись зі швидкістю поля. 

Кут між геометричною віссю ротора й уявною віссю обертового поля (між вектором 
е.р.с. ротора й вектором напруги статора) називається кутом вильоту ротора  , який 
може змінюватись при короткочасних змінах параметрів. У цьому зв’язку важливою є 
залежність момента СД від кута вильоту ротора   fM . 

Електромагнітний момент має дві складові.  
1-а складова, момент пропорційний е.р.с. двигуна й напрузі (активний момент 

обумовлений основними процесами принципу дії СД) та сінусу кута вильоту ротора. 
2-а складова, реактивний момент, що виникає у наслідок явнополюсності системи не 

залежно від наявності збудження на СД, змінюється з подвійною частотою, порівняно з 
частотою змінювання активного момента. 

 

 
Рисунок– Кутова характеристика СД. 
На рисунку прийняті такі позначення: 
1 – характеристика першої складової 

(активного момента); 
2 – характеристика другої складової  

(реактивного момента); 
3 – вислідна характеристика   fM ; 
4 – механічна характеристика виконавчого 

механізму (механізм І-го класу). 
 

Як відомо стійка робота СД буде при 90 , це умова статичної стійкості СД, якщо 
кут вильоту ротора буде 90  - нестійкий стан, двигун випаде із синхронізму. Бажано 
мати номінальний кут вильоту ротора  3020 ном .. 

Якщо СД неявнополюсний, то реактивний момент у ньому не виникає, а кутова 
характеристика його (на відміну від явнополюсного) синусоїдальна. 

Як видно із запису перевантажувальної здатності, формула стосується СД з 
неявновираженими полюсами ( 90max  ), для СД з явновираженими полюсами 
максимум електромагнітного момента (за рахунок реактивного момента) настає при 
кутові   меншому 90 , 90max  . 

З огляду на сказане стійка рівновага явнополюсного СД буде на ділянці 
характеристики ОА, а неявнополюсного – ОВ. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЕРА ТРМ-133 ДЛЯ 
СИСТЕМ ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

ПРИМІЩЕНЬ 
 

Гаєвський Д.В., студент 3 СТН курсу спеціальності  
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,   

Керівники: доцент Гарасимчук І.Д.,  
доцент Потапський П.В. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Багатофункціональний контролер ТРМ 133 може здійснювати автоматичний вибір 
режимів роботи системи припливної вентиляції : підтримка температури припливного 
повітря (ПІД-регулювання); прогрів калорифера при запуску системи і при перемиканні 
режимів; день/ніч (по вбудованому годиннику реального часу); черговий режим 
(перемикання вручну або по повідомленню про аварію); захист калорифера від 
замерзання; захист системи від перевищення температури зворотної води по графіку; 
літній режим. 

Завдяки використанню в ТРМ133 ПІД-закону регулювання досягається висока 
точність підтримки температури припливного повітря і зворотної води. Високу точність 
забезпечує також сучасний алгоритм автонастройки приладу на об'єкті. Крім того, в ТРМ 
133 використовуються декілька контурів ПІД-регулюваня, що дозволяє гнучко 
настроювати прилад для роботи в різних режимах. 

Високу перешкодозахисну безпеку і надійність роботи системи вентиляції під 
управлінням ТРМ 133 забезпечують: цифрова фільтрація аналогових входів і захист від 
«брязкоту» дискретних входів; імпульсний широкодіапазонний блок живлення, 
стабілізуючий параметри контролера; докладна діагностика справності вузлів системи 
вентиляції і вимірювальних датчиків з видачею аварійних повідомлень на дисплей; 
наявність режиму “черговий”, в який система переводиться у разі аварії (наприклад, при 
пожежі). 

У ТРМ 133 встановлений модуль інтерфейсу RS-485, організований по стандартному 
протоколу ОВЕН. Інтерфейс RS-485 дозволяє: конфігурувати прилад на ПК; передавати в 
мережу поточні значення виміряємих величин, вихідної потужності регулятора, а також 
будь-яких програмованих параметрів; одержувати з мережі оперативні дані для генерації 
управляючих сигналів.. 
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режим [С1]
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Рисунок. Приклад використання контролера ТРМ 133для припливної вентиляції. 

При інтеграції ТРМ 133 в АСУ ТП як програмне забезпечення можна 
використовувати SCADA-систему Owen Process Manager або яку-небудь іншу програму. 
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Основними споживачами реактивної потужності на промислових підприємствах є: 
- асинхронні двигуни - 45-65%; - електропечі - 8%; - напівпровідникові перетворювачі та 
повітряні електричні лінії – 10%; - трансформатори всіх ступенів трансформації – 20-25% .  

При зниженні коефіцієнта потужності споживачів внаслідок зростання реактивного 
струму збільшуються втрати електроенергії в мережах, трансформаторах і генераторах. 
При значному зниженні значення коефіцієнта потужності трансформатори та генератори 
виявляються настільки завантаженими реактивними струмами, що подальше отримання 
від них активної потужності стає нереальним.  

Реактивний струм додатково навантажує лінії електропередачі, що призводить до 
збільшення перерізів проводів і кабелів і відповідно до збільшення капітальних витрат на 
зовнішні і внутрішньо майданчикові мережі. Реактивна потужність разом з активною 
потужністю враховується постачальником електроенергії, а отже, підлягає оплаті по 
тарифах, що діють, тому складає значну частину рахунку за електроенергію . 

Найбільш дієвим і ефективним способом зниження споживаної з мережі реактивної 
потужності є застосування установки DCRJ. 

 

 
Рис.1. Схема підключення регулятора DCRJ. 

 
 

Регулятор коефіцієнта потужності DCRJ — цифровий пристрій, який виконує 
функції контролю і регулювання реактивної потужності системи і здійснює зчитування 
показів коефіцієнта потужності з високою точністю, на яку не впливають зміни 
властивостей електронних компонентів. 

Алгоритм контролю забезпечує нормальну роботу приладу навіть в системі, яка 
характеризується високим коефіцієнтом гармонік. Коефіцієнт потужності системи 
регулюється групою перемикаючих конденсаторів виходячи з розрахованої реактивної 
потужності системи своєчасно і точно. Результатом є суттєве зменшення кількості 
перемикань і більш ефективне використання конденсаторних батарей. 

Контроллер може працювати в режимі ручного і автоматичного керування. DCRJ 
установлений у пульті керування з 5,7,8,12 конденсаторними банками. Номінальна 
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реактивна потужність однієї ступені конденсаторів становить 5 кВАр. Номінальна напруга 
400В. В автоматичному режимі контролер враховує оптимальну конфігурацію ступенів 
для досягнення потрібного значення cos , що задається при установці [3]. 

За рахунок приєднання до мережі компенсуючого пристрою КП зменшуються 
втрати потужності і напруги. На практиці коефіцієнт потужності після компенсації 
знаходиться в межах від 0,93 до 0,99. 

При виборі конденсаторної установки необхідна потужність конденсаторів 
визначається як 

Qc = P × (tgφ1 – tgφ2),                                                (1) 
де tgφ1 – коефіцієнт потужності споживача до встановлення компенсувальних пристроїв;  
tgφ2 – коефіцієнт потужності після встановлення компенсувальних пристроїв (бажаний 
або коефіцієнт, який задає енергосистема) 

Режим роботи конденсаторних установок повинен виключати можливість роботи 
підприємств із випереджальним коефіцієнтом потужності. У зв'язку із цим 
найдоцільнішим є застосування автоматичного регулювання потужності конденсаторних 
установок за напругою, за часом доби і за іншими параметрами. 

Для розрахунку параметрів компенсаторної установки в мережі знімають 
характерні добові графіки навантаження і текуче значення cosφ, за якими визначають 
середнє значення коефіцієнта потужності за період. Знаючи фактичний і потрібний (за 
умовами компенсації) коефіцієнт потужності, а також споживання активної 
електроенергії, можна розрахувати потрібну потужність конденсаторної установки. 

Висновки. Для енергосистем, промислових підприємств реактивна потужність 
завжди була й залишається неминучим атрибутом технологічного циклу  споживання 
електроенергії, що впливає на його економічну ефективність. І тому використання такого 
потужного важеля впливу, як керування реактивною потужністю, – один з найбільш 
ефективних і малозатратних способів енергозбереження як в енергосистемах, так і в 
мережах підприємств.  



МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЛІНІЙНОЇ 
АСИНХРОННОЇ МАШИНИ З МАСИВНИМ 
ЗУБЧАТИМ ФЕРОМАГНІТНИМ БІГУНОМ 

 

Гнатів Б. Б., студент 3-го курсу факультету механіки 
та енергетики спеціальності 141 “Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка” 
Керівник: к.т.н., доцент Гречин Д. П., 

старший викладач Дробот І. М. 
 

Львівський національний аграрний університет 
 

Дослідження електромагнітних процесів у провідних феромагнітних елементах 
конструкцій електричних машин є актуальною і, водночас, однією з найважчих задач 
електродинаміки. Вичерпне її розв'язання з урахуванням складності геометрії граничних 
поверхонь, неоднорідності, нелінійності та анізотропності середовищ є можливим лише на 
підставі чисельних методів аналізу і з застосуванням сучасної обчислювальної техніки. 
Однак для зрозуміння сутності явищ і нагромадження інженерного досвіду в цій галузі 
важлива роль належить вивченню електромагнітних процесів при порівняно простих 
геометріях граничних поверхонь, якими є нескінченні паралельні площини і нескінченні 
коаксіальні циліндричні поверхні. Як показав аналіз літератури, навіть у цих випадках 
розв'язання задачі під заданим кутом зору залишається далеким від завершення. 

Лінійна асинхронна машина з масивним феромагнітним бігуном, зокрема, із 
зубчатим, є надзвичайно складним з точки зору електромагнітних процесів об’єктом і 
задачі її математичного моделювання практично мають розв’язок тільки при ряді 
спрощуючих допущень: машина має нескінчену довжину і зубцеві зони статора й бігуна 
замінені еквівалентними суцільними гомонізованими анізотропними середовищами, що 
дозволяє звести задачу розрахунку поля у двовимірній області, яка складається із шарів, 
граничні поверхні яких паралельні. 

Континуальна область розрахунку електромагнітного поля машини при заданих у 
зубцевій зоні статора періодичних струмах фаз у декартовій 0xуz системі координат 
складається із семи шарів: нижнього повітряного простору; ярма бігуна; зубцевої зони 
бігуна; повітряного проміжку; зубцевої зони статора; ярма статора і верхнього 
повітряного простору. Просторовий півперіод поля вздовж осі 0х має розмір τ. 
Електромагнітне поле у машині є двовимірним: вектор A магнітного потенціалу і вектор J 
густини струму мають тільки складову вздовж осі 0z, паралельну до збуджуючих струмів, 
а вектор B магнітної індукції і вектор H напруженості магнітного поля – тільки складові 

, ,  ,  x y x yB B H H  у площині поперечного перерізу машини. 
Нижній повітряний простір, повітряний проміжок і верхній повітряний простір – це 

лінійні ізотропні непровідні середовища (повітря) і електромагнітне поле у цих шарах 
задовольняє рівняння Лапласа. Ярмо бігуна, зубцева зона бігуна, зубцева зона статора і 
ярмо статора – це нелінійні феромагнітні середовища, характеристика намагнічування 
яких задана у вигляді двох скалярних функцій ( , );   ( , ),x x x y y y x yH H B B H H B B  і 
електромагнітне поле у цих шарах задовольняє рівняння Максвелла.  

Для запропонованої моделі складені контактні та граничні умови. 
Створена математична модель враховує всі найважливіші чинники, що впливають на 

розподіл електромагнітного поля у їх взаємозв’язку, а саме: насичення магнітопроводу 
машини; його магнітну анізотропію; реальний гармонічний розподіл густини струму у 
зубцевому шарі машини; електричну провідність матеріалу бігуна машини. 
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Основною властивістю синхронних двигунів (СД) є відповідність їх кутової 
швидкості частоті мережі живлення, а оскільки частота мережі constf 1 , то const . 

Механічні характеристики СД слід розглядати для двох режимів. 
1-й режим. Режим роботи, коли вже ротор втягнений у синхронізм й навантажується 

моментом опору. 
2-й режим. Оскільки СД не має власного пускового момента, то запуск його, 

особливо коли живлення статора без частотного регулювання, становить певну проблему. 
Механічна статична характеристика СД у робочому режимі, фрагмент а рисунка, 

являє собою пряму лінію, паралельну осі абсцис, тобто ця характеристика абсолютно 
жорстка, швидкість зі зміною навантаження 
залишається константою, незалежно від будь-
яких чинників, крім частоти, єдиною умовою 
існування цієї характеристики є умова 
працювати у межах перевантажувальної 
здатності, інакше СД випадає із синхронізму. 

 
Рисунок – Механічні характеристики. 

а – режим роботи вже синхронизованого двигуна; 
б – пусковий режим при асинхронному пуску. 
 

Механічні характеристики пускового режиму, фрагмент б рисунка будуються у тому 
випадку, коли для здійснення пуску СД використовуються пускові обмотки (асинхронний 
пуск). Синхронний двигун у цьому випадку має спеціальну пускову обмотку у вигляді 
короткозамкненої клітки, а СД  при запуску працює як звичайний АД. Синхронні двигуни 
мають два типи пускових кліток. 

1-й тип. Йому відповідає механічна характеристика 1. Клітка при цьому має малий 
активний опір, тому пусковий момент 1пускM  незначний, проте величина ковзання 1S  при 
швидкості 1  (і номінальному моменті опору) мала, тобто номінальна швидкість близька 
до підсинхронної швидкості (швидкість входження у синхронізм). Таким чином, 1-й тип 
клітки забезпечує збільшення момента входження у синхронізм, але пусковий момент 

1пускM  замалий. 
Такі пускові клітки використовуються у тих приводах, де полегшені умови запуску, 

це у першу чергу механізми з вентиляторною характеристикою (вентилятори, 
повітродувки, відцентрові насоси, гребні гвинти і таке інше). 

2-й тип. Йому відповідає механічна характеристика 2. Клітка при цьому має 
підвищений активний опір ротора, тому пусковий момент 2пускМ  значний, проте величина 
ковзання 2S  при швидкості 2  (і номінальному моменті опору) значна, тобто швидкість 
входження у синхронізм суттєво різниться від синхронної, що, у решті решт, утруднює 
процес входження у синхронізм.Такі пускові клітки використовуються у таких приводах, 
у яких великий статичний момент опору під час пуску (важкий запуск), наприклад, 
нерегулівні прокатні стани. 
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Застосовують у системах зрошення, коли кілька електронасосів працюють на один 
трубопровід. У цьому випадку кількість працюючих насосів визначається тиском води в 
системі: якщо споживання води збільшується, тиск у системі падає і вмикаються резервні 
насоси; коли тиск зростає через зменшення споживання води — навпаки, резервні насоси 
почергово вимикаються. 

Для повної автоматизації за цим принципом повинна бути передбачена система 
автоматичної заливки водою відцентрового насоса перед пуском, що забезпечує надійне 
всмоктування води з джерела. 

Система автоматизованої заливки (рис.) включає основний насос Н з двигуном М2, 
електрозасувку 3 з двигуном М3 та реле тиску РТ на вихідному трубопроводі, елект-
ромагнітний соленоїдний клапан КС на допоміжному патрубку, струминне реле РС, 
вакуум-насос ВН з двигуном М1 та реле рівня води в місці забору (РР). 

Команда на пуск насоса надходить на двигун привода вакуум-насоса М1 та 
соленоїдний клапан КС. Під дією вакууму, який створює вакуум-насос, вода з джерела 
піднімається і заповнює корпус насоса Н. Вакуум-насос працює, доки вода не витіснить 
повітря зі струминного реле РС і вихідні електричні контакти не змінять свій стан під дією 
діафрагми. 

Реле РС дає команду на закриття соленоїдного клапана КС, зупинку двигуна вакуум-
насоса, вмикання головного двигуна М2. 

Коли тиск на вихідному трубопроводі зросте, реле тиску подає команду на відкриття 
електрозасувки, і вода надходить у систему зрошення. Крайні положення засувки конт-
ролюються кінцевими вимикачами. Контролюється також рівень води у водозбірній 
споруді за допомогою реле рівня РР. 

 
 
 
 

 
Рисунок – Технологічна схема 

автоматизованої заливки  
насоса перед пуском: 

а – основний насос; б – струминне реле; 
Н – насос; ВН – вакуум-насос; КС – 
соленоїдний клапан; РС – струминне 
реле ;РР – реле рівня води; РТ – реле 
тиску; М1 – двигун привода вакуум 

насоса; М2 – двигун привода основного 
насоса; М3 – двигун привода засувки;  

зP1, P2– тиск в камерах відповідно до і 
після діафрагми 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗОВОГО КОТЛА НА 
ПРОГРАМОВАНИХ КОНТРОЛЕРАХ МІК-51 

 

Гончарук О. В., студент 3 СТН курсу спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Керівники: канд. техн. наук Козак О.В., 
канд. с.-г. наук Вільчинська Д.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
    

 

Схема наведена на рисунку 1 і виконує наступні функції: 
 регулювання витрати газу з корекцією по тиску пари на виході з котла; 
 регулювання витрати повітря, яке поступає в котел, по заданому співвідношенню 

витрати газу з корекцією витрати повітря за вмістом кисню в димових газах; 
 регулювання рівня води в барабані котла; 
 регулювання розрідження в котлі. 
Підвищення ефективності і ККД роботи котла здійснюється за допомогою 

використання в даній схемі аналізатора вмісту кисню в димових газах. 
Автоматична система регулювання реалізована на двох програмованих 

мікропроцесорних багатофункціональних контролерах МІК-51. 
З апаратури введення/виводу контролера МІК-51 № 1 використовуються: 
1-й аналоговий вхід А/1 – тиск пари на виході з котла; 
2-й аналоговий вхід A/2 – витрата газу, 
3-й аналоговий вхід A/3 – витрата повітря, 
4-й аналоговий вхід A/4 – вміст кисню в димових газах. 
З апаратури введення-виводу контролера МІК-51 № 2 використовуються. 
1-й аналоговий вхід А/1 – рівень води в барабані котла; 
2-й аналоговий вхід A/2 – розрідження в котлі. 
У програмах контролерів МІК-51 № 1 і № 2 встановлюються функціональні блоки 

регуляторів, що мають наступне призначення: 
1. FFICA (поз. 2-б) МІК-51 № 1 per. 1 – ПІД-імпульсний регулятор витрати газу з 

корекцією по тиску пари на виході з котла. Регулювання здійснюється з корекцією по 
тиску пари на виході з котла. 

Іншими словами, коли тиск пари падає (або росте), відповідно регулятор 
збільшуватиме (зменшувати) тиск газу, який поступає на згорання. 

2. FFICA (поз. 1-в) МІК-51 № 1 per. 2 – ПІД-імпульсний регулятор витрати повітря, 
яке поступає в котел, по заданому співвідношенню витрати газу з корекцією витрати 
повітря за змістом кисню в димових газах. 

3. LICA (поз. 4-б) МІК-51 № 2 per. 1 – ПІД-імпульсний регулятор рівня води в 
барабані котла. 

4. PICA (поз. 3-б) МІК-51 № 2 per. 2 – ПІД-імпульсний регулятор розрідження в 
котлі. 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема автоматизації газового котла 
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Керівник канд. техн. наук Козак О.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет  
 
Для керування електродвигунами вентиляторів установки „Клімат-4” 

використовують станцію керування «Кліматика–1» типу ТСУ-2КЛУЗ. Станція призначена 
для плавного регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів витяжних 
вентиляторів з метою підтримання заданої температури повітря в сільськогосподарських 
приміщеннях.  

Функціональна схема пристрою керування зображена на рисунку 1. Пристрій 
розміщений у двох ящиках: блок перемикача БП та блок регулятора БР. Останній 
складається з силового блока БС і блока керування БК. Контроль температури в 
приміщенні здійснюють термоперетворювачі ТП (термометри опору ТСМ).  

 
Рисунок 1 – Функціональна схема пристрою керування вентиляційною 

установкою ТСУ-КЛУЗ «Кліматика-1» 
 
Блок перемикача БП має автоматичний вимикач QF1 типу АЕ2046М для захисту 

станції від струмів короткого замикання і пакетно-кулачковий перемикач QS1 типу ПКП-
63. За допомогою перемикача установку можна вмикати в некерований режим “Н”, коли 
двигуни вмикаються на повну напругу мережі поза блоком регулятора, та керований 
режим “К”, коли блок регулятора увімкнено.  

Принцип роботи блока керування полягає в плавній зміні напруги на затискачах 
двигунів залежно від температури повітря у приміщенні шляхом зміни кута відкриття 
тиристорів.  

Силовий блок БС складається з трьох пар тиристорів Т123-250-9-41, увімкнених 
зустрічно-паралельно. Тиристори змонтовані на груповому охолоджувачі. Для захисту 
тиристорів від перенапруг у силовому блоці є спеціальний вузол захисту, що складається з 
RC-кіл та варисторів. Тут же встановлений трансформатор живлення системи керування 
та синхронізації імпульсів керування з фазами мережі живлення.  

Блок керування складається з таких вузлів: БЖ – блок живлення, СРС – система 
регулювання та сигналізації, ПІ – підсилювач імпульсів, СІФК – система імпульсно-
фазового керування.  

До вихідних затискачів блока перемикачів під’єднуються електродвигуни через 
автоматичні вимикачі QF. Ці вимикачі повинні захищати кожний електродвигун від 
коротких замикань і перевантажень. 
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Зростаючі технологічні вимоги до якості виробничих процесів та необхідність 
упровадження високих технологій обумовлюють стійку тенденцію впровадження у 
різноманітні галузі сільськогосподарського виробництва регульованих електроприводів.  

Енергозбереження стало одним з пріоритетних напрямів технічної політики. Воно 
дозволяє виявити шляхи економії електричної енергії при роботі кінематично зв’язаних 
електроприводів. 

Енергозбереження є найбільш дешевим та безпечним способом збільшення 
енергозберігаючих потужностей, так як затрати на економію 1 кВт потужності обходяться 
в 4-5 разів дешевше, ніж вартість 1 кВт потужності, що вводиться. У різних джерелах 
викладено ряд питань, пов’язаних з можливостями енергозбереження при використанні 
регульованих асинхронних електроприводів. Розглянуті схеми рішення, що забезпечують 
енергозбереження під час управління різноманітними технологічними процесами та 
виробничими механізмами. 

Постійні втрати асинхронного електроприводу не залежать від його навантаження й 
залишаються сталими при незмінній швидкості. Змінні втрати, до яких відносяться втрати 
в міді статора і ротора, залежать від навантаження. Є механізми, в яких навантаження 
електропривода залежить від його характеристики.  

Також є машини і механізми, електропривід яких виконують дводвигунними для 
зменшення їх моменту інерції, що дозволяє покращити динаміку процесів. У всіх цих 
механізмах швидкість обертання ротора однакова, а розподілення навантаження 
нерівномірне. 

Причиною нерівномірності навантаження електродвигунів являється незначна 
відмінність механічних статичних характеристик електродвигунів. 

Механічні характеристики двох однакових асинхронних електродвигунів живленні 
їх від мережі приведені на рис. 1. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Розподіл моменту навантаження між двома 

електродвигунами, що працюють паралельно: 1 – механічна 
характеристика першого електродвигуна; 2 – механічна 

характеристика другого електродвигуна 
 

 

За рахунок вирівнювання навантажень кінематично зв’язаних асинхронних 
електродвигунів, є можливість економії електричної енергії. 
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Дія холодильної установки МХУ-8С базується на тому, що під час переходу фреону 
з рідкого стану в пароподібний тепло поглинається із зовнішнього середовища, а при 
конденсації – виділяється. 

Холодильна установка складається з холодильного агрегату і бака-акумулятора для 
води з зануреним випарником. 

Утворена внаслідок кипіння у випарнику пара фреону надходить до теплообмінника, 
з якого потрапляє у компресор. Там вона стискається і її температура підвищується до  
60 – 70°С. З компресора пара надходить до конденсатора і конденсується, віддаючи тепло. 

Після цього рідкий фреон через ресивер, фільтр-осушник, теплообмінник і 
терморегулювальний вентиль 8 надходить у випарник. Малий отвір регулювального 
вентиля створює опір рухові фреону, що зменшує його тиск, і він набуває здатності кипіти 
при низькій температурі. Під час кипіння у випарнику фреон відбирає тепло води, яка 
його оточує, і в пароподібному стані надходить знову в компресор. Потім процес 
повторюється. 

Принципова схема передбачає як ручний, так і автоматичний режими роботи (рис. 
1). При ручному керуванні перемикач SA1 встановлюють у положення “Р”. При цьому 
включається котушка магнітного пускача КМ1, працюють електродвигуни M1 
(вентилятора) і М2 (компресори). Одночасно розривається ланцюг резистора R. 

Перемикачем SA2 включають магнітний пускач КМ2 електродвигуна М3 насоса. При 
цьому робота холодильного агрегату здійснюється в автоматичному режимі. Якщо тиск на 
виході компресора перевищить норму, то розімкнеться контакт реле тиску SP і розшунтує 
котушку проміжного реле захисту KV, що відключить магнітний пускач КМ1 (компресор і 
вентилятор агрегату) і включить сигнальну лампу HL2. Щоб знову, включити агрегат 
вручну, потрібно перемикач SA1 перевести спочатку в положення “А”, потім знову на “Р”. 

 
Рисунок 1 – Принципова електрична схема холодильної установки МХУ-8С 

 
В автоматичному режимі перемикач SA1 встановлюють у положення “А”. У цьому 

випадку температура води контролюється терморегулятором SK, що включає свої 
контакти при підвищенні, а відключає при зниженні температури, чим включає або 
відключає агрегат магнітним пускачем КМ1. 
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Динамічне гальмування асинхронних двигунів може здійснюватись двома способами: 
- динамічне гальмування при незалежному збудженні; 
- динамічне гальмування при самозбудженні. 
Якщо динамічне гальмування асинхронного двигуна здійснювати за класичною 

схемою, то при відмиканні асинхронного двигуна від мережі й замиканні кола статора, 
двигун буде розвивати дуже малий гальмівний момент (малою буде е.р.с., оскільки вона буде 
викликана тільки залишковим намагнічуванням, бо основний магнітний потік асинхронного 
двигуна створюється реактивним струмом статора при живленні його від мережі, а статор 
знеструмлений). 

 Для створення належного гальмівного моменту слід створити при цьому магнітний 
потік, подавши у коло статора, на період гальмування, постійний струм, тобто штучно 
створити на час гальмування незалежне збудження. 

 У загальному вигляді схема гальмування при незалежному збудженні показана на 
рисунку. 

Якщо при цьому асинхронний двигун буде не короткозамкнений, а фазний, то у коло 
ротора вмикається додатковий активний опір 2дR , при регулюванні якого можна обмежувати 
струм ротора й змінювати параметри гальмування. 

Таким вмиканням ми перетворюємо асинхронний двигун у синхронний генератор з 
неявно вираженими полюсами, що працює при змінній частоті, навантаженням для якого є 
струм ротора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок– Схема динамічного гальмування при 
незалежному збудженні. 

КМ1 замкнений, КМ2 розімкнений – двигуневий режим ; 
КМ1 розімкнений, КМ2 замкнений – режим динамічного 

гальмування. 
  
Із рисунка видно, що вмикання обмотки статора на постійний струм є несиметричним. 

Симетричного увімкнення на постійну напругу обмотки статора не можливо здійснити без 
перемикання фазних обмоток статора. 
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В загальному випадку втрати електроенергії можна поділити на  

технологічні та комерційні (див. рис.1). Технологічні втрати та витрати на власні потреби 
ЕК  (далі ТВЕ) обумовлені технологією  виробничого процесу передавання  електроенергії 
мережами, а також обліку її надходження та відпуску. Комерційні втрати –  це  різниця 
між фактичними втратами та розрахованими технологічними втратами та витратами 

Рис. 1 : Структура втрат у розподільчих мережах. 
 
Зниження втрат електроенергії, обумовлене недообліком електроенергії 

(метрологічні втрати),  не пов’язані з фізичними  процесами транспортування та розподілу 
електроенергії, і тому їх віднесення до технологічних втрат вельми умовне.  
Взагалі, рівень ТВЕ в мережах залежить головним чином від наступних факторів:  
-  ступінь досконалості та технічного стану об’єктів електричних мереж;  
-  оптимальність схеми нормального режиму;  
-  режими роботи ОЕС.  

Оцінка ефективності заходів по зниженню ТВЕ не враховує системну складову на 
рівні окремих сегментів електричних мереж, в яких реалізуються відповідні заходи, та в 
мережах обленерго в цілому. В цих умовах, лише використання гнучких механізмів, може 
забезпечити вирішення цих проблем, а саме, забезпечити мотивацію ведення бізнесу в 
означених сферах господарчої діяльності та активізувати діяльність енергетичних 
компаній. 
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Використання електродних матеріалів у вигляді спеціальних порошкових дротів 

уможливило розширення сфери застосування методу електродугової металізації та 
одержання нових відновних і захисних покриттів різного функціонального призначення з 
високими експлуатаційними характеристиками.  

Проте для електродугових покриттів характерною є висока поруватість – 7…10 %, 
високий рівень залишкових напружень розтягу 60…70 МПа, низька когезія 80…90 МПа 
та адгезія 8…10 МПа (порівняно з покриттями нанесеними іншими газотермічними 
методами). Для підвищення фізико-механічних характеристик електродугових покриттів 
стиснуте повітря замінюють на суміш горючих газів із киснем. Такий спосіб, за рахунок 
підвищення швидкості розплавлених краплин, що формують покриття дозволяє суттєво 
підвищити механічні характеристики покриттів та зменшити поруватість, однак при 
цьому значно ускладнюється конструкція обладнання, зростають енергетичні затрати та 
собівартість нанесення покриттів.  

В даній роботі для підвищення механічних характеристик електродугових 
покриттів досліджено вплив збільшення швидкості польоту розплавлених краплин при 
напиленні покриттів за рахунок підвищення тиску повітря, яке подається в систему 
розпилювання металізатора від 0,6 до 1,2 МПа. 

Електродугові покриття товщиною 1 мм наносили металізатором ГТ-1. Для 
напилення покриттів використали електродні матеріали: дріт суцільного перерізу Св 08 та 
порошкові дроти марки 140Х14, 140Х14ФФ, 140Х14Н2ТЮ, 140Х16Р3Т2Н2, 140Х16Р3, 
Х6Р3Ю3Mg2. Покриття напилювали за режимом: напруга на дузі U – 32 В, струм I – 
120 А, тиск повітря 0,6; та 1,2 МПа за витрати повітря 1,3 м3/хв., віддаль від дуги до 
напилюваної поверхні у всіх випадках 120 мм. Перед напиленням зразки піддавали 
абразиво-струминній обробці корундом. Мікротвердість визначали на приладі ПМТ-3 за 
навантаження 200 г.  

Розрахунки швидкості повітряного струменю показали, що зростання тиску 
повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа зумовлює підвищення швидкості повітряного 
потоку у 2 рази від 300 до 600 м/с. При цьому швидкість диспергованих повітряним 
струменем краплин при розпиленні електродних порошкових дротів зростає від 60… 
90 м/с до 160…220 м/с, а розмір зменшується. Зменшення часу польоту диспергованих 
краплин від дуги до напилюваної поверхні забезпечує вищу їх температуру при вдарянні 
об напилювану поверхню.  
 Встановлено, що підвищення тиску повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа 
інтенсивніше диспергує розплав із електродних дротів, що забезпечує зменшення розміру 
краплин із яких формується покриття. За тиску повітря 0,6 МПа формуються краплини 
розміром від 30 до 100 мкм, за тиску повітря 1,2 МПа – 30…10 мкм і менше.  

Металографічними дослідженнями підтверджено результати фракційного розподілу 
краплин отриманих при напиленні за тиску 1,2 МПа. Підвищення тиску повітряного 
струменю від 0,6 МПа до 1,2 МПа сприяє зменшенню товщини ламелей покриття, 
формуванню більшої кількості оксидної фази в покритті. При цьому зростає твердість, 
когезивна міцність та знижується рівень залишкових напружень першого роду у покритті.  
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Особливість більшості пристроїв для роздачі кормів – їх непридатність для 
індивідуальної роздачі. В той же час індивідуальна роздача кормів, особливо 
концентрованих, має великі переваги, такі, як економна витрата корму і збільшення 
продуктивності тварин на 10....15 %. Найбільш поширена індивідуальна роздача кормів на 
доїльному майданчику. 

Електромагнітне 
поле

24

3 5

6

31

4

7

Індентифікаційний
номер корови б

 
 

Рисунок. Автоматизована система індивідуального годування ВРХ: 
а – технологічна схема системи: 1 – передавач; 2 – приймально-передаючий пристрій;  

3 – кормушка; 4 – дозатор; 5 – бункер; 6 – мікроЕОМ; 
б – функціональная схема: 1 – ідентифікуючий пристрій; 2 – транспортер; 3 – генератор 

електромагнітних хвиль; 4 – приймальний пристрій; 5 – блок пам'яті; б – передаючий пристрій; 
7 – декодуючий пристрій 

 
Існують також системи роздачі кормів в корівниках з використанням спеціальних 

автоматичних кормових станцій. Управління цими системами може бути ручне, 
програмне або автоматичне. Системи дозування кормів в місцях утримання тварин 
рекомендуються для високопродуктивних корів. За допомогою автоматичної кормової 
станції можна організувати видачу концентрованих кормів невеликими дозами протягом 
доби, коли тварина саме підходить до годівниці (кормової станції). 

Індивідуальна роздача кормів вимагає виконання ряду умов: ідентифікація 
тварини, вимірювання його продуктивності і наявність керованого дозуючого пристрою. 

Автоматичну ідентифікацію тварин здійснюють за допомогою радіотехнічного 
пристрою – датчика, закріплюваного у вусі або на спеціальному ошийнику (рис. а). 
Найвдалішою конструкцією такого датчика є передавач, об'єднуючий в одному корпусі 
приймальний і передаючий пристрої (рис. б). Живлення схеми передавача здійснюється 
через приймальну феритову антену від генератора, що входить до складу ідентифікуючого 
пристрою. Передаючий пристрій виробляє послідовність імпульсів відповідно до 
індивідуального коду, закладеного в пам'яті передавача. Цей сигнал випромінюється 
передаючим пристроєм на фіксованій частоті, приймається ідентифікуючим пристроєм, 
декодується і використовується управляючим пристроєм системи автоматичного 
годування як ідентифікатор тварини. 
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Виробництво продукції в промислових теплицях в даний час розвивається як 
енергоефективна та наукомістка галузь агропромислового комплексу. Особливо 
актуальним є зниження енерговитрат, так як вони займають значний відсоток в 
собівартості овочевої продукції. 

В промислових теплицях витрати і тиск рідини змінюються безперервно протягом 
доби, причому максимальні витрати спостерігаються в ранкові та вечірні години, 
мінімальні - в нічні години. Тому постає питання вибору насосного агрегату, який зможе 
забезпечити необхідну витрату рідини при заданому тиску. 

При роботі насосної установки на акумулюючу ємність регулювання режиму роботи 
здійснюється включенням насосного агрегату при зниженні рівня води до заданого 
нижнього значення і вимиканням при досягненні заданого верхнього значення. Якщо 
насосна установка складається з декількох агрегатів, режим її роботи відрізняється тим, 
що задається декілька верхніх і нижніх рівнів, при досягненні яких змінюється число 
працюючих агрегатів. Зі збільшенням водоспоживання частота вмикань агрегатів буде 
збільшуватися, тому що обсяг рідини в резервуарі витрачається швидше. 

Без використання акумулюючої ємності з ростом водоспоживання подачу 
доводиться збільшувати. При зменшенні водоспоживання подача води і тиск повинні бути 
зменшені. Приведення у відповідність водопоспоживання і подачі здійснювалося до 
теперішнього часу зміною числа працюючих насосних агрегатів або зміною ступеня 
відкриття засувок на напірних лініях насосів і насосних установок. 

Кількість вмикань-вимикань насосних агрегатів при цьому може досягати 40 – 50 раз 
на добу. Для агрегатів великої потужності така кількість вмикань не доступна, тому 
замість цього застосовується дроселювання потоку води засувкою. Найпоширенішим 
способом регулювання продуктивності таких об'єктів є використання засувок або 
регулюючих клапанів, але сьогодні все більшого поширення набуває частотне 
регулювання асинхронного двигуна електроприводу насосів в захищеному ґрунті за 
рахунок підтримки тиску або регулювання продуктивності.  

Перспективність частотного регулювання асинхронного двигуна електроприводу 
насосів в захищеному ґрунті представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Споживання потужності при різних способах регулювання частоти обертання 

насосних агрегатів. 
 

Впровадження частотно-регульованого привода є одним з найбільш перспективних 
способів підвищення енергоефективності роботи насосних агрегатів в теплицях. 
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Застосування імпульсного ЕМП для знищення біологічних шкідників (личинок 

майського жука, дротяників, личинок хруща та ін.), які знаходяться у ґрунті, 
супроводжується нагрівом тканей організму шкідників або руйнуванням мембран 
біологічних клітин. З точки зору електродинаміки всі задачі подобного типу зводяться до 
задачі дифракції ЕМ хвиль на області, що містять біологічних шкідників, які 
моделюються ізотропним середовищем з комплексною діелектричною проникністю (ДП). 

В якості моделі ґрунту розглядається середовище з відносною ДП, що описується 
виразом: 
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де nV , n  – об’ємна доля і ДП компонент суміші (пов’язана і вільна вода, повітря, тверді 
частки і тому подібне); 
a  – вільний параметр. 
Для визначеності припустимо, що ґрунт складається з чотирьох компонент N  = 4. 
Для вирішення завдання введемо декартову систему координат XYZ  таким чином, 

що межа розділу повітря-ґрунт співпадає з площиною XY , а напівпростір 0Z  
заповнений ґрунтом, рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Геометрія завдання 

 
Величину потужності радіо-імпульсного ЕМП і час опромінення комах в ґрунті 

визначали, використовуючи модель руйнування клітинних мембран комах під дією 
наведеного потенціалу. В результаті розрахунків було встановлено, що для знищення 
комах-шкідників кореневої системи плодових культур потужність джерела 
випромінювання складає 1492 Вт, а експозиція 2 с. 

X 

Y 

Z 
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При утриманні птахів на підлозі використовують канатно-скребкові конвеєри, що 

встановлюють в спеціальні послідні канали, які розміщені під настилом. 
Для транспортування посліду за межі приміщень застосовують похилі конвеєри, 

скребкові гноєнавантажувачі та інші пристрої. 
Канатно-скребкові установки призначені для видалення посліду з каналів, 

розміщених вздовж пташника, при підлоговому утриманні птиці, а також при утриманні в 
одноярусних та каскадних кліткових батареях. 

В автоматичному режимі програмне реле КТ вмикає магнітний пускач КМ1, який 
силовими контактами вмикає електродвигун скребкового механізму і пускачем КМ3 
двигуни поперечного та вивантажувального транспортерів ТСН. При досяганні скребками 
кінцевого вимикача SQ1 він спрацьовує і своїми розмикаючим контактом вимикає 
магнітний пускач КМ1, а замикаючим контактом вмикає магнітний пускач КМ2 для 
реверсування двигуна скребкового механізму. Установка вимикається за допомогою 
кінцевого вимикача SQ2 при досяганні скребковим механізмом початкового положення. 

В ручному режимі установка вмикається кнопкою SВ2 для руху механізму вперед, 
для руху в зворотному напрямку кнопкою SВ3. 

Зупинка здійснюється за допомогою кнопки SВ1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципова електрична схема установки для прибирання посліду типу МПС 
 
У системах, де відбувається об’єднання декількох технологічних операцій у загальну 

потокову лінію, найчастіше спільно проектуються лінії збирання посліду, видалення з 
приміщення та транспортування в сховище. Для керування потоковими лініями 
прибирання посліду передбачають місцеве, дистанційне та автоматизоване керування 
електроприводами машин і механізмів. Системи автоматизації повинні забезпечувати 
послідовність автоматичного і ручного включення машин і механізмів в порядку, 
зворотному напрямку руху посліду, щоб виключити завал установок і зупинку лінії в 
заданій послідовності у випадку аварійної зупинки однієї з установок; контроль і 
сигналізацію роботи всіх машин і механізмів. 
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Вінницький технічний коледж   

Мета: Визначити реальну швидкість передачі даних компанії
 

«Київстар» по проспекту Космонавтів у м.Вінниця. 
Для досягнення мети будемо визначати швидкість передачі даних 

при допомозі програми «Speedtest» в мобільній версії. 
Вимірювання проведені протягом кількох тижнів, щоденно, включаючи вихідні дні, 

та робочого дня, з інтервалом через три години починаючи з дев'ятої години до 21 
години. Результати вимірювань швидкості приведені в таблиці 1.  

Таблиця 1– Швидкості передачі даних оператора "Київстар"  
№ Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Суб. Нед. 
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up 
load 

down
lоad 

9 год 10,3 28,7 18,1 25,9 24,9 31,1 15,7 30,6 21,1 28,6 13,4 31,7 15,3 29,6 

12 
год 13,6 28,5 22,3 31 25,7 29,2 22,6 29,8 22,7 31,1 18,2 30,2 23,8 30,7 

15 
год 16,3 26,5 16,5 25,3 3,73 18,2 3,71 11,3 4,89 25,6 8,24 21,3 5,74 17,1 

18 
год 7,61 27,4 8,94 27,7 6,29 28 12,2 27,1 3,46 23,4 4,32 26,2 2,48 27,1 

21 
год 13,7 26,3 20,9 30,2 20,3 29,7 20,9 30,9 21,1 31,1 20,1 30,9 16,1 28,5 

Сер 12,3 27,4 17,3 28 16,2 27,2 15 26 14,6 28 12,8 28,1 12,6 26,6 

Min 7,61 26,3 8,94 25,3 3,73 18,2 3,71 11,3 3,46 23,4 4,32 21,3 2,48 17,1 

Max 16,3 28,7 22,3 31 25,7 31,1 22,6 30,9 22,7 31,1 20,1 31,7 23,8 30,7 

 

 
Рисунок 1 –Розподіл швидкості завантаженняв МБіт/с (downlоad) і вивантаження 

МБіт/с(upload) інформації оператора мобільного зв'язку "Київстар"  
Висновок: В результаті дослідження максимальна швидкість передачі даних в 

режимі downlоad оператора зв’язку "КиЇвстар" складає 31,7 МБіт/с, в режимі upload – 
25,7 МБіт/с, а також в результаті щоденних вимірів я встановив стабільну швидкість 
мережі оператора. 
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Рис. Локалізація місцезнаходження дефекту:  
1- пошуковий прилад; 2 – сигнальний провід;  

3 – зворотній провід; 4 – контрольний прилад; 
Х% - результат пошуку у відсотках. 
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У місці зволоження теплової ізоляції між сигнальним провідником та сталевою 

трубою зменшується опір ізоляції, що приводить відповідно до зміни на еталонному опорі 
контрольного приладу напруги, яка прямо пропорційно залежить від опору ізоляції між 
сигнальним проводом і стальною трубою. При відхиленні опору ізоляції (перехід 
сигнального порогу) у меншу сторону на еталонному опорі підвищується напруга, що тим 
самим інформує про стан теплової ізоляції. 

Локалізація місця аварії (див. рис.). Локалізація місцезнаходження дефектів ізоляції 
(зволоження, пошкодження, контакт зі стальною трубою і т.д.) виконується за принципом 
ненавантаження подільників напруги. 

Результатом є відстань від початку 
вимірної петлі до місця знаходження дефекту 
у відсотках до повної довжини вимірної петлі. 
Для локалізації місця аварії до виводів 
вимірної петлі прикладається пошукова 
напруга (Uc).  

У місці аварії відбудеться поділ 
пошукової напруги на дві часткових (U1) та 
(U2). Часткова напруга (U1) виникає на 
ділянці між початком вимірної петлі та 
місцем аварії і є результатом пошуку, що 
видно з наступного співвідношення 14: 

U1/ Uc = R1/ Rc = Х% / 100% = l / L, 
де Uc – загальна пошукова напруга; R1 – 
частковий опір між початком сигнального 
проводу і місцем аварії; Rc  – загальний опір; 
Х% – результат пошуку у відсотках; l – 
відстань до місця дефекту (наближено 
відповідає довжині сигнального проводу); L – 
загальна довжина сигнального проводу 
відповідно трубопроводу. 

Відстань до місця дефекту l  
розраховується за формулою: 

l = (L .Х%)/100%. 
В запропонованій СКТСМ 

рекомендуємо використати наступні 
прилади. 

Стаціонарний детектор DU4-1000 – призначений для контролю технічно-
конструктивного стану чотирьох ділянок попередньоізольованої тепломережі з системою 
дистанційного контролю та моніторингу. Кожна ділянка може мати довжину до 1000 м. 
Якщо підключених ділянок тепломережі буде менше 4-х, то у вільні входи вкрутити 
занулювані. 
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З кожним роком, все більше і більше, людство впроваджує новітні технології в 

повсякденне життя. Одним із  найпередовіших винаходів сучасності вважається 

електромобіль. 

Такий екологічний транспорт вже давно здобув популярність у всьому світі. 

Керівництво розвинених країн у різний спосіб заохочує громадян купувати їх, створюючи 

різні преференції. Влада нашої держави також намагається популяризувати цей вид 

транспорту, і вже проголосувала за скасування ввізного мита. З чим це пов’язано? А з тим, 

що електромобіль - це єдиний транспортний засіб, який абсолютно безпечний для 

навколишнього середовище, яке занадто страждає від шкідливих вихлопів. 

 На сьогоднішній день відомо, що нашими дорогами курсують близько 700 

електромобілів. В Україні ця цифра незначна у порівнянні з іншими країнами, але з 

кожним роком їх кількість впевнено зростає. Найбільшою популярністю в Україні 

користуються Nissan Leaf, Tesla Model S, Outlander PHEV. 

Електрокари просто необхідні для України, тому що вони дозволять здобути 

незалежність від імпортної нафти. Електромобілі знижують залежність країни від 

імпортних нафтопродуктів. У той час як 85% палива завозиться з-за кордону, а 

електроенергію Україна виробляє сама. На додачу знизиться попит на іноземну валюту 

для розрахунків за паливо, що позитивно для курсу гривні. Також Україна отримає не 

менше 3 млрд.  доларів «на екологію». Згідно з Паризькими кліматичними угодами, 

розвинені країни взяли на себе зобов’язання щороку виплачувати країнам, що 

розвиваються, 100 млрд. доларів на екологічні проекти. Тому, якщо Україна скоротить 

викиди парникових газів, то матиме шанс отримати не менше 3 млрд.доларів  в бюджет, 

що значно поліпшить економіку. Приємним бонусом впровадження електромобілів, є 

можливість «оживити» вітчизняний ринок електроенергії. Масове використання цих 

засобів транспорту дозволить Україні краще збалансувати споживання струму. 

Отже, впровадження електромобілів на наші дороги значно покращить не лише 

стан навколишнього довкілля, а і допоможе Україні з масою невирішених економічних 

питань. 
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Асинхронні двигуни (АД), що живляться від однофазної мережі через фазозміщуючі 

модулі (трифазно-однофазний асинхронний електропривод), знаходять широке 
застосування завдяки простоті конструкції і високим енергетичним характеристикам. 
Останнє справедливо для двигунів, що працюють з постійним навантаженням. При 
змінному навантаженні енергетичні показники двигуна через високе споживання 
реактивної потужності і збільшення несиметрії різко погіршуються, а режим холостого 
ходу в окремих випадках стає небезпечним через перегрівання однієї з фаз. 

Застосування регульованого за напругою асинхронного електроприводу дозволяє 
знизити енергоспоживання недовантаженого АД під час роботи в зоні номінального 
ковзання, забезпечивши його роботу на регулювальній характеристиці при напрузі 
живлення, меншій номінальної. 

Оптимізація енергетики асинхронного конденсаторного двигуна (АКД) при роботі 
на штучних характеристиках з навантаженням, меншим номінального, зводиться до 
розв'язування задачі екстремального керування за критерієм мінімуму потужності втрат. У 
цьому випадку керуючим впливом є зміна напруги живлення АКД за допомогою 
однофазного тиристорного перетворювача напруги (ТПН), а робота двигуна відбувається 
на заздалегідь заданій оптимальній регулювальній механічній характеристиці. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність ККД асинхронного конденсаторного двигуна від моменту навантаження при 

різних алгоритмах оптимізації 
 
 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема системи регулювання коефіцієнта несиметрії 
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Питанню забезпечення якісного мікроклімату у виробничих приміщеннях 

приділяється значна увага. Способів, методів і засобів вирішення цього завдання є доволі 
багато. Залежно від необхідних вимог, а також від наявних енергетичних ресурсів 
змінюється склад і структура системи енергозабезпечення об’єктів. З врахуванням 
структури споживання енергії на ці потреби, основну увагу слід приділити процесам 
теплопостачання об’єктів, частка яких у загальних енергетичних потребах складає від 60 
до 80%. 

Особливістю дільниць підрозділів електрогенерувальних та електротрас-
портувальних компаній є пріоритетне використання для забезпечення мікроклімату 
засобів із живленням від електричної енергії.  

Відомо, що більшість засобів із живленням від електричної енергії є 
малоефективними з точки зору використання первинної енергії, яка затрачена на 
виробництво електроенергії. Відповідно до цього на таких підприємствах спостерігаються 
значні перевитрати електричної енергії. Уникнення різного роду перевитрат 
електроенергії можливо у випадку переходу на енергоефективні засоби забезпечення 
мікроклімату у виробничих та житлових приміщеннях. До таких засобів можна віднести 
теплові помпи для тепло- та холодопостачання, нагріву води для побутових та виробничих 
потреб; застосування систем вентилювання приміщень із рекуперацією теплової енергії, 
застосування енергоефективних світлодіодних освітлювальних приладів, а також засобів 
контролю та керування режимами їх використання, системи локального генерування 
електричної енергії за рахунок відновлюваних джерел енергії, наприклад, сонячні 
фотоелектричні та вітроелектричні установки. 

Отже, нашим завданням буде обґрунтування комплексу заходів та засобів системи 
енергозабезпечення об’єктів, які забезпечать оптимізацію споживання електричної енергії 
на прикладі диспетчерської РЕМ м. Дубно. 

Щодо параметрів теплової помпи, яка призначена для забезпечення основної 
енергетичної потреби – теплозабезпечення, то відповідно до реальних кліматичних умов, 
раціональним на наш погляд є застосування повітряного типу. Певною мірою це мінімізує 
вартість виконання енергетичної реконструкції. Крім того, детальний аналіз наявної 
території РЕМ, засвідчив певні обмеження щодо можливості реалізації теплової помпи 
типу "ґрунт-вода", яка характеризувалась би кращими експлуатаційними показниками.  

Локальну систему генерації електроенергії для електрозабезпечення технологічних 
потреб, таких як електроосвітлення, живлення офісного електрообладнання та інших, 
доцільно реалізувати на базі сонячної фотоелектричної установки. Особливістю даної 
установки є те, що вона може бути змонтована на даху досліджуваного об'єкта, що не 
вимагатиме додаткових площ. Крі того, таким чином мінімізуються втрати від передачі 
виробленої електроенергії від фотосистеми до споживача. 
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МЕРЕЖЕВОЇ 
ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ 
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Малий В.В., ст. 6 курсу спец. “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка” 

Керівник: к.т.н. доцент Сиротюк С.В. 
Львівський національний аграрний університет 

 
Використання відновлюваних джерел енергії в Україні набуває все більших 

масштабів. Це пояснюється різними чинниками, до яких відносяться екологічні, 
енергетичні, політичні та економічні. Найбільшою мірою в Україні розвивається 
вітроенергетика, геотермальна енергетика, біоенергетика, а також сонячна енергетика. 
Остання демонструє особливо високі темпи річного зростання встановленої потужності. 
Причому цей розвиток здійснюється у двох секторах: промислові електроенергетичні 
установки та малогабаритні приватні електроенергетичні установки. Цьому сприяє 
застосування державного механізму стимулювання розвитку даної галузі з використанням 
«зеленого» тарифу на вироблену електричну енергію. 

Реалізація приватних сонячних фотоелектричних станцій зазвичай не вимагає 
значних проектних пошукувань. Щодо комерційних фотоелектричних станцій великої 
потужності, то вони потребують розробку проекту, який містить значну кількість розділів, 
які стосуються окремих завдань, які необхідно вирішити при їх реалізації. До них 
відносяться: аналіз енергетичного потенціалу сонячного випромінювання, визначення 
розміру та виділення території для влаштування сонячної станції, визначення кількості 
фотоелектричних панелей та засобів їх кріплення, засобів захисту, інверторів, 
трансформаторів, система моніторингу та безпеки станції тощо. 

Важливим завданням при розробці проекту влаштування сонячної фотоелектричної 
станції є погодження параметрів фотоелектричних панелей та систем захисту і 
перетворення енергії, оскільки від цього залежить як надійність роботи системи, так і її 
ефективність та довговічність.  

Одним із завдань, які ставляться перед проектною групою є визначення параметрів 
та підбір технічних засобів для приєднання сонячної станції до зовнішньої електромережі. 
Основними аспектами цього завдання є погодження фазності та параметрів напруг і 
струмів на виході із інверторного кола з напругами, струмами та коефіцієнтом 
трансформації силового трифазного трансформатора, який приєднаний до зовнішньої 
електромережі. Типова схема комерційної сонячної фотоелектричної станції подана на 
рисунку. 

 
Рисунок – Схема мережевої сонячної фотоелектричної станції 
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Медвідь В.М., студент ІІІ курсу, спеціальності 192 
Будівництво та цивільна інженерія 

Керівник:  викладач будівельних дисциплін, Шаперчук С.В. 
 

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 
 

Бувають випадки коли потрібне світло, якщо не працює зовнішня електромережа. 
Для вирішування цієї проблеми пропоную дешевий варіант електричної простої схеми, 
коли з використанням малопотужного джерела електричного струму 1,5 вольт можна 
засвітити на тривалий час економічну люмінесцентну лампу.  Це найбільш важливо у тих 
приміщеннях де проходять відповідальні робочі процеси і не має аварійного освітлення. 

Щоб виключити небажані наслідки при відмові електропостачання пропоную просту 
електричну схему економного аварійного освітлення приміщень. Для освітлення великих 
площ є можливість використання малопотужних сонячних батарей та повітряних 
генераторів які зможуть віддавати енергію джерелу живлення. Але у приведеній схемі 
показаний самий простий варіант з використанням батареї 1,5 вольта. 

 
Принцип роботи схеми наступний. Батарея на 1,5 вольт подає напругу на котушку 

осцилятор на феритовому осерді. На котушці є вторинна обмотка до якої підключена 
люмінесцентна лампа потужністю 13 ват, напругою 120 вольт. Саме головне у цій схемі 
те, що імпульси зворотної ЕРС через діод направляються не на батарею зразу ж, а на 
конденсатор. Поки система працює заряджається конденсатор. Як зарядився конденсатор 
то необхідно переключити вимикач. Енергія із конденсатора перейде на батарею 
відбудеться баланс енергії і знов ж енергія перейде на котушку та на лампу, тобто 
рекуперація. Для горіння лампи треба постійно перемикати вимикач. Для вдосконалення 
цієї схеми треба використати електроніку в місто перемикача. 

Отже, є можливість використовувати досить прості схеми для освітлення приміщень 
та прибудинкових територій, які мають високі показники ефективності. Запропоноване 
аварійне освітлення можна використати в лікарнях, на військовий об’єктах, складах, 
електростанціях, житлових приміщеннях та прибудинкових територіях. Використання 
нових технологій в електротехніці, дешевого використання електричної енергії для 
освітлення приміщень будівель і споруд досить важливий чинник в економіці України.  
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Рис. 1- Перехідна характеристика фільтра 
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ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ 

 

Мізюк В. В., студент спеціальності «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК», ОС магістр 

Керівник:  к.т.н. доцент В.М. Дубік ,  
консультант: к.т.н. доцент Л.М. Михайлова  

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Для вибору оптимального способу цифрової фільтрації вхідних інформаційних 
сигналів вимірювального органу мікропроцесорного захисту від замикань на землю мереж 
6 - 10 кВ потрібно провести аналіз роботи отриманих цифрових фільтрів і, зокрема, 
оцінити ефективність придушення промислової частоти (50 Гц), а також визначити 
частотні характеристики фільтрів в смузі пропускання. Найпростіше завдання 
вирішується порівнянням амплітудно-частотних і фазочастотних характеристик 
розроблених цифрових фільтрів з відповідними характеристиками аналогового фільтру-
прототипу. 

Для лінійного аналогового фільтру, що фізично реалізовується, із зосередженими 
інваріантними в часі параметрами його передавальна функція Н(р) має бути раціональною 
для дробу функцією, заданою в загальному вигляді відношенням двох поліномів (p-
зображень). 

Отримана раніше передавальна характеристика аналогового фильтра прототипа 
Н(р)= Н1(р) Н2(р) задовольняє вказаній вимозі: 

 
2 3 4 5

0 1 2 3 4 5
2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

( )( )
( )

A p a a p a p a p a p a pH p
B p b b p b p b p b p b p

    
 

    
(1.1) 

Частотні характеристики аналогового фільтру-прототипу виходять з 
характеристичного рівняння (1) при підстановці p = jw: 

Для знаходження дійсної та уявної частин частотних характеристик помножимо 
чисельник і знаменник вираження на комплексно-спряжену величину ( b0 - j b1): 
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(1.2) 

Аналіз амплитудно-фазової характеристики дозволяє зробити висновок про те, що 
даний аналоговий фільтр є стійкою системою. Дійсно, якщо розглядати перехідну 
характеристику фільтру (реакція фільтру 
на подану на вхід функцію одиничного 
стрибка), то вона носить коливальний 
характер і досить швидкий затухає. 
Аналіз рис. 1 показує, що в перший 
момент часу, після подачі на вхід фільтру 
сигналу, у фільтрі протягом перших 7 - 8 
мс спостерігається власний затухаючий 
перехідний процес, який може робити 
істотний вплив на функціонування 
захисту від замикань на землю. 
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Львівський національний аграрний університет 
 

Проблема економії електроенергії набула останніми роками вагомого значення, 
зокрема економії на освітлення. В більшості високорозвинених країн світу як основний 
спосіб зниження споживання електроенергії на освітлення розглядають заміну ламп 
розжарювання на енергоощадні лампи. Однак у нашій країні, населення знайоме з новими 
сучасними енергоощадними видами ламп хіба що тільки через рекламу. Тому було 
вирішено провести аналіз джерел електричного освітлення за критеріями якості. 

Найважливішими характеристиками джерел світла є розподіл енергії 
випромінювання за довжинами хвиль, тобто спектральний склад випромінювання, і 
світлова віддача, це відношення величини світлового потоку, що випромінюється 
джерелом світла, до потужності, яку воно споживає.  

В таблиці ми навели основні критерії які впливають на вибір світлодіодних ламп 
побутового призначення. 

Таблиця - Основні критерії електричних джерел світла 

Параметр Позначення Одиниці 
вимірювання 

номінальна напруга - напруга до якої підключається 
лампа для її нормальної експлуатації V В (Вольт) 

номінальна потужність – розрахункова електрична 
потужність лампи, на номінальну напругу Р Вт (Ват) 

повний термін служби – час роботи лампи в годинах, до 
повної відмови в роботі Тп год 

корисний термін служби – час роботи в годинах, до 
такого зниження світлового потоку, коли подальша 
експлуатація лампи є економічно невигідною 

Тк год 

світлова віддача - економічність використання лампи η=F/P Лм/Вт 
коефіцієнт пульсації світлового потоку kn=(Fmax-Fmin)/2Fср % 
коефіцієнт передачі кольору Ra - 
кут розсіювання світлового потоку - град 
колірна температура світла - 0К 
коефіцієнт потужності cos φ - 
світловий ККД ККД % 

Отже ми можемо зробити висновки що основними світлотехнічними критеріями 
вибору світлодіодних ламп побутового призначення є.  

Світловіддача Лм/Вт ( яку ми можемо вирахувати із світлового потоку Лм і 
потужності Вт які вказані на коробці. Як основний економічний показник джерела світла. 

Термін експлуатації (який вказані на коробці) і вартість  лампи, як показники витрат 
на придбання. 

Коефіцієнти пульсації і передачі кольору які на відміну від європейських держав у 
нас іще не вказуються(інколи бувають), як показники шкідливості на зір. 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЯК ДОДАТКОВОГО  
РОБОЧОГО ОРГАНУ В ПРОЦЕСІ РОЗДІЛЕННЯ  

ДРІБНОНАСІННЄВИХ СУМІШЕЙ 
 

Наконечний Б. М., студент магістратури спеціальності «Агроінженерія» 
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Одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур забезпечується наявніс-
тю високоякісного посівного матеріалу. Отримати його в достатній кількості неможливо 
без завершальної стадії післязбиральної обробки – вторинної, а в багатьох випадках і до-
даткової очисток. Особливо це стосується великої кількості дрібнонасіннєвих культур, 
переважну частину яких складають багаторічні бобові і злакові трави. 

Існуючі технічні засоби не забезпечують їх якісної очистки від багатьох домішок 
бур’янів, особливо важкороздільних, а також відділення від основної маси неповноцінних 
(без зародків) мертвих насіннин культури. Основною причиною цього є подібність за ос-
новними фізико-механічними властивостями компонентів сепарувальних сумішей, через 
що неможливо забезпечити їх ефективне розділення. За таких умов необхідно робити по-
шук нових ознак подільності, які б дозволили здійснювати сепарування за сукупністю 
властивостей – фізико-механічних та електричних. Електричне поле створює додаткову 
силову дію на частинки суміші, оскільки насіння культурної рослини і бур’янів відносять-
ся до різних біологічних видів, то їх електричні властивості по різному взаємодіють з ро-
бочими органами сепараторів, що дозволяє підвищити ефективність їх розділення. 

Основне завдання електрофізичних способів обробки та електросепарування полягає 
в тому, щоб заповнити їх енергетичні втрати, спричинені несприятливими умовами виро-
щування або зберігання, а головне надати біологічним системам насіння такі нові якості, 
які забезпечать їх позитивні дії на протязі всього біологічного циклу аж до отримання 
врожаю. Останнім часом накопичено багато матеріалу, який свідчить про те, що електро-
сепарування насіннєвих сумішей має достатньо високий ефект з точки зору відділення з 
насіннєвих сумішей важковідділюваних домішок бур'янів, різного роду травмованих та 
біологічно неповноцінних (щуплих, без зародків) насіннин. Завдяки використання прин-
ципу суперпозиції сил різної фізичної природи розділення проходить не тільки за фізико-
механічними властивостями компонентів насіннєвої суміші, але й за внутрішніми біохімі-
чними. Тому використання електричних полів під час підготовки посівного матеріалу у 
порівнянні з традиційними сепараторами можна забезпечити повніше розділення насіннє-
вого матеріалу на складові з одночасним зменшенням під час очистки втрат кондиційних 
насінин. Під час очистки на електрокоронній машині барабанного типу при дворазовому 
пропусканні насіння повністю очищається від важковідділюваних бур’янів, причому втра-
та схожих насінини не перевищує 3%. В процесі сепарування насіннин в полі коронного 
розряду з використанням повітряного потоку в 5 разів знижується кількість подрібнених 
насіннин поперек і повністю відділяються подрібнені вздовж насіннини. 

Електричне поле коронного розряду, крім своєї основної функції – використання в 
сепараторах як додаткового робочого органу, одночасно здійснює і стимулюючу дію на 
насіннєвий матеріал. А це проявляється в покращенні посівних властивостей матеріалу та 
якості кінцевого продукту, що проявляється в зміні білку, цукру, виході волокна. Окрім 
того, електросепаратори легко налаштувати на різні режими обробки, оскільки одним із 
основних параметрів режиму їх роботи є напруженість електричного поля на коронуючо-
му електроді.  

Завдяки можливості плавного регулювання в широких межах можна вибрати опти-
мальні значення, які забезпечать якісну очистку насіннєвих сумішей, особливо дрібнона-
сіннєвих, від важковідділюваних домішок бур’янів та різного роду травмованих. 

Тому можна стверджувати, що використання в технології підготовки дрібнонасіннє-
вих сільськогосподарських культур, електричних сепараторів порівняно з традиційними 
дозволяє: забезпечити розділення за сукупністю фізико-механічних та електричних влас-
тивостей компонентів суміші; збільшити повноту розділення посівного матеріалу на скла-
дові; зменшити втрати кондиційного насіння у відходи; збільшити масу 1000 насіннин 
відсепарованого матеріалу; достатньо легко регулювати режими обробки і добиватись 
якісних показників процесу електросепарування; одночасно із сепаруванням проводити 
передпосівну стимуляцію. 
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АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ІНСТАЛЯЦІЇ 
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Керівники: к.т.н., доцент Шолудько Я.В.,  
к.т.н., доцент Шолудько В.П. 

Львівський національний аграрний університет 
 

Дослідження впливу температури монтажу і матеріалу провідної труби попередньо 
ізольованого теплопроводу на відстань між одноразовими компенсаторами 
температурного видовження теплопроводу виконаємо для безканального 
безкомпенсаційного (з використанням одноразових компенсаторів) способу прокладання 
теплової мережі. 

Основна умова, яку необхідно виконати при монтажі одноразового компенсатора, – 
це попередній розтяг трубопроводу на величину температурного видовження 
теплопроводу (компенсації). 

Попередній розтяг теплопроводу можна здійснити механічно або термічно. Оскільки 
механічний розтяг для конструкції попередньо ізольованих трубопроводів виконати дуже 
важко (хоча це й робиться), у практиці застосовується так званий термічний розтяг – 
попередній підігрів трубопроводів. Суть цього методу полягає в тому, що трубопровід 
перед його засипанням нагрівається до середньої температури між температурою монтажу 
і максимальною робочою температурою теплоносія. Температура попереднього підігріву 
визначається за формулою 

2
max монт

монтn
tttt 

 ,   (1) 

де tп –температура попереднього підігріву трубопроводів, °С; tmax – максимальна 
розрахункова температура теплоносія, °С; tмонт – температура монтажу трубопроводу, °С. 

На рис. показано розподіл напружень у прямому трубопроводі при застосуванні 
попереднього підігріву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.  Напруження в трубопроводі з попереднім підігрівом. 

У стані 1 незасипаний трубопровід підігрітий до температури tп, напруження в цьому 
трубопроводі відсутні. Після засипання трубопроводу при нагріві трубопроводу на Δt1 в 
ньому виникають напруження стиску, а при охолодженні на Δt2 – напруження розтягу. У 
зонах Ι від кінців труби присутні теплові видовження, у зоні ΙΙ теплові видовження 
унеможливлює сила тертя між трубопроводом і ґрунтом – труба «защемлена», і 
максимальні напруження виникають на ділянці труби в цій зоні. 
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РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
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ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА 
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Ніколаєв А.О., студент 1 курсу напряму 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Керівники: к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д., 
к.т.н., доцент Потапський П.В. 

Подільський державний аграрно-технічний університет  
 
Ізоляція струмоведучих частин електрообладнання є основним засобом захисту від 

випадкового дотику до частин, які знаходяться під напругою. Це шар діелектрика, який 
покриває поверхню струмоведучих елементів або яким відділяють їх від інших частин. 
Високий опір ізоляції створює безпечні умови експлуатації, попереджує виникнення 
пожеж від електричної дуги, знижує втрату електроенергії від витікання струму через 
ізоляцію. 

У процесі експлуатації електрообладнання ізоляція старіє і втрачає свої властивості. 
Основні причини: нагрівання робочими, пусковими та струмами короткого замикання, 
теплотою від сторонніх джерел і сонячних променів, дія динамічних сил, комутаційних та 
атмосферних перенапруг, механічні пошкодження (при прокладанні, вібрації тощо), а 
також дія навколишнього середовища. Тому її стан необхідно перевіряти. Контроль 
ізоляції проводять при прийманні електрообладнання в експлуатацію(після монтажу, або 
ремонту), періодично в процесі експлуатації. Періодичність перевірки стану ізоляції 
електрообладнання та опір визначають за ПУЭ. 

Стан ізоляції характеризується електричним опором, електричною міцністю та 
діелектричними витратами. Її активний опір вимірюють на вимкнутому 
електрообладнанні мегомметром. Електричну міцність випробовують підвищеною 
напругою, а діелектричні втрати визначають спеціальним дослідженням. 

Вимірювання опору ізоляції, які розраховані на напруги 500, 1000, і 2500 В. Це 
мегомметри (М4100/5, МС-05, МС-06, ЭС0202/2 і т. д.). 

 
 
Рис. Схема вмикання мегомметра М4100/5 для вимірювання опору ізоляції кабельної продукції 

Л Э К 
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ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ 
МОНТАЖУ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ 
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Львівський національний аграрний університет 
 
Розвиток вітроенергетики зумовлює особливі вимоги до кадрового персоналу, 

які здійснюють монтаж та пусконагалоджування обладнання, оскільки від цього 
залежить довговічність його експлуатації.  

Загалом монтаж вітроелектричних установок здійснюють п’ятьма способами із 
застосуванням: автокрана відповідної вантажопідйомності та геометрії стріли; 
піднімальної стійки із створенням тягового зусилля ручною та електрифікованою 
лебідкою або автотракторним засобом (рис. 1, а); блокової системи із створенням 
тягового зусилля ручною або електрифікованою лебідкою; гідравлічного приводу з 
гідроциліндрами поршневого або плунжерного типу (рис. 1, б); спеціальної шарнірної 
конструкції опори вітроустановки із створенням тягового зусилля ручною або 
електрифікованою лебідкою (рис. 1, в). 

Кожен із перелічених способів вимагає відповідної теоретичної підготовки для 
обґрунтування параметрів допоміжних засобів, які забезпечать безаварійне виконання 
операції піднімання вітроустановки у робоче положення. 

а)            б)      в) 
Рисунок 1 – Технологічні схеми монтажу вітроелектричних установок малої потужності 
 
Застосування першого варіанта вважається відносно простим, оскільки 

працівникам необхідно лише виконати строповочні операції і зафіксувати 
вітроустановку після її підйому. Однак, вартість виконання монтажних і демонтажних 
робіт є доволі високою. Тут необхідно мати значну площу для проїзду техніки та 
організації монтажного майданчика. Щодо застосування другого варіанта, то 
отримаємо відносно простий спосіб піднімання і опускання вітроустановки, щоправда 
він є доволі трудомістким, потребує значної площі для організації монтажних робіт, а 
також влаштування додаткових фундаментів для тросових розтяжок при застосуванні 
трубчастих опор. Застосування третього варіанта за трудомісткістю є кращим відносно 
першого варіанта. Однак в цьому випадку необхідне застосування потужного тягового 
пристрою, що здорожує вартість монтажу, а також значної площі для влаштування 
майданчика монтажу вітроустановки. Застосування четвертого варіанта є вигідним з 
багатьох аспектів: не потрібно влаштовувати додаткові фундаменти, виділяти значну 
площу, не залежить від погодних умов тощо. Однак, в цьому випадку необхідно 
застосовувати доволі дороге гідравлічне обладнання. 
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Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів та природокористування України 

“Бережанський агротехнічний інститут” 

Асинхронні електродвигуни, маючи ряд відомих переваг над двигунами постійного 
струму, знайшли поширення практично у всіх галузях народного господарства. На їх базі 
побудовано безліч нерегульованих електроприводів 

Як важлива складова частина електропривода, електродвигун потребує належного 
обслуговування і ремонту, що сприяє підвищенню експлуатаційної надійності та 
продовженню строку служби. 

Відмови асинхронних електродвигунів (АД) настають у переважній більшості 
випадків внаслідок надмірно тривалої роботи без належних профілактичних заходів та за 
їх низької якості, а також через порушення умов експлуатації і режимів роботи. 

Статистику відмов асинхронних електродвигунів розглядають як з точки зору часу 
і місця їх виникнення, так і за безпосередніми причинами.  

Автори посібника [1] наводять такі дані у відсотках до загального числа відмов: 

1)     відмови, пов'язані із недоліками та порушеннями технології 

виробництва електродвигунів - близько 35%; 

2)     експлуатаційні   відмови,   викликані   головним  чином 

незадовільним захистом електродвигунів - близько 50%; 

3)     конструкційні відмови-близько 15%. 

Що ж до причин відмов, то їх своєрідний рейтинг є таким: 

1) міжвиткові замикання - близько 93%; 

2) пробій міжфазової ізоляції - близько 5%; 

3) пробій пазової (корпусної) ізоляції - близько 2%; 

       4) дефекти підшипникових вузлів - близько 5 - 8%. 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Програмні  контролери та регулятори в даний час  широко використовуються для 
підтримання мікроклімату. Їх можна програмувати не тільки по температурі, а у часі на 
весь період вирощування рослин в теплицях. За допомогою інтерфейсу підключати до ПК 
та реєструвати, контролювати показники та коректувати технологічні параметри  
вирощування рослин. 

 Регулятор температури і вологості, програмований за часом,  МПР51-Щ4 
призначений для управління багатоступінчатими температурно-вологісними режимами 
технологічних процесів. Застосовується  МПР51 як вимірник-регулятор температури і 
вологості, вимірник-регулятор температури і різниці температур, двохканальний 
вимірник-регулятор температури з додатковим каналом сигналізації. 

 
Рисунок. Приклад використання  

регулятора температури і вологості, 
програмований за часом,  МПР51-Щ4 

 
Регулятор температури і 

вологості виконує наступні 
автоматичні функції: 
 вимірювання трьох 

параметрів:  температури  
«сухого» термометра, Тсух;  
температури «вологого» 
термометра, Твл.;  
температури повітря, Тпов; 

 обчислення двох додаткових 
параметрів:   різниці 
температур ;  вологості ψ 
психрометричним методом 
(за свідченнями «сухого» і 
«вологого» термометрів); 

 два ПІД-регулятори для 
підтримки будь-яких двох з 
п'яти вище перелічених 
величин з високою 
точністю; 

 чотири вихідних реле для підключення ТЕНів, охолоджувальних систем, засувок і 
інших виконавчих пристроїв 

 регулювання за заданою користувачем програмою; 
 додаткове реле і 8 транзисторних ключів:  для сигналізації про аварію і про закінчення 

виконання програми;  для управління додатковим обладнанням; 
 автонастройка ПІД-регуляторів. 
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Паращук І. О., студент 2 курсу спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Керівник: канд. пед. наук, асистент Семенишена Р. В. 

Подільський державний аграрно - технічний університет 
 

Енергетична безпека - найважливіша складова життєдіяльності країни. Одним з 
аспектів енергетичної безпеки є стан потужностей з виробництва електроенергії та 
перспективи їх розвитку на найближчу і довгострокову перспективу. Надзвичайно 
важливо мати таке співвідношення джерел генерації, щоб гарантувати надійне 
електропостачання країни в різних умовах (день - ніч; зима - літо і т.д.). 
Електроенергетика - це галузь з надзвичайно тривалим інвестиційним циклом. Наприклад, 
від ідеї побудувати ядерний енергоблок до його введення в експлуатацію потрібно від 12 - 
до 15 років. Основні види генерації електроенергії в Україні в даний час включають: 
теплову і атомну енергетику, а також відновлювані джерела електроенергії (ВДЕ): 
гідроенергетику (гідроелектричні станції, ГЕС, і гідроакумулюючі станції (ГАЕС); сонячні 
електростанції (СЕС) та вітряні електростанції (ВЕС). Є й інші джерела виробництва 
електроенергії, але їх роль вкрай незначна. У кожній з цих складових є проблеми, що 
впливають на енергетичну безпеку країни. Важливими є питання економічно і 
технологічно обґрунтованого поєднання і спільної роботи зазначених джерел 
електроенергії. Зупинимося на стані і перспективах кожного виду генерації. 
Вітроенергетика— галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні 
кінетичної енергії вітру. Цей вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії, і 
тому належить до відновлюваних джерел енергії. На планеті виникнення вітрів має 
характер випадковий і неконтрольований. Це сто-сується як напрямку, так і сили вітру. 
Вітер, що віє зі швидкістю в межах 4–30 м/с визнають енергетично рентабельним для 
застосування турбін – генераторів електрики. Однак цьому джерелу притаманна велика 
нестабільність. Поява вітру залежить від географічного регіону, пори року, періоду доби, 
рельєфу місцевості й висоти над рівнем моря. Існує чимало переваг розвитку 
вітроенергетики, включаючи екологічні, економічні та практичні. Сумарна кінетична 
енергія вітру в світі може бути приблизно оцінена як у 80 разів вища від сумарного 
енергоспоживання людиною. І хоча для енергетичних потреб може бути використана 
лише певна частка від цього загального показника, майбутній розвиток самої технології 
має величезний потенціал. У світі загальна встановлена потужність вітроелектростанцій 
(ВЕС) на кінець 2008 року досягла 120,8 ГВт, більше 27 ГВт якої встановлено тільки за 
2008 рік. Це становить близько 1,5% глобального спожи-вання електроенергії. Причому, 
розвиток тільки почався. Ці цифри показують, що існує величезний і зростаючий світовий 
попит на екологічно чисту вітрову енергетику, яка може розвиватись швидко, практично 
всюди в світі. Вітрова енергія стала важливим гравцем на світовому ринку енергетики. 

Можливості використання цього виду енергії в різних місцях Землі неоднакові. Для 
нормальної роботи вітрових двигунів швидкість вітру не повинна в середньому за рік 
падати нижче 4-5 м/с, а краще, коли вона становить 6-8 м/с. Для цих установок шкідливі і 
надто великі швидкості вітру (урагани), які можуть їх поламати. Найбільш сприятливі 
зони для використання вітрової енергії - узбережжя морів і океанів, степи, тундра, гори. В 
межах України такими ділянками є узбережжя Чорного моря, особливо Крим, а також 
Карпати, південні степові райони. Вітряки, на відміну від усіх традиційних джерел енергії, 
не потребують палива, і це, на думку експертів, головна їхня перевага.  
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Керівник: канд. техн. наук Козак О. В. 
Подільський державний аграрно-технічний університет      

 
Позитивні зрушення у розвитку агропромислового комплексу вимагають 

удосконалення усіх технологічних процесів, які нині є високоенергозатратними. До їх 
складу, зокрема, належить вентилювання. 

Найбільш ефективним і економічним способом регулювання продуктивності 
вентиляторів є плавна зміна їх швидкості обертання, що досягається застосуванням 
частотнорегульованого електропривода. У зарубіжних країнах близько 50 % 
електроприводів є регульованими, що дало змогу, за даними США, зменшити витрати 
електроенергії на 20-30 %. 

Вказаний спосіб у порівнянні з традиційними методами має ряд переваг. У першу 
чергу - це зменшення енергоспоживання в середньому на 30-40 %. Крім того, 
підтримуються задані витрати повітря або температури охолоджуваного об'єкта. Також 
при використанні регульованого електропривода зменшується перевантаження двигуна та 
механічний знос устаткування, знижуються витрати на його технічне обслуговування та 
ремонт. У свою чергу це дозволяє збільшити термін служби контактно-комутаційної 
апаратури і знизити ймовірність виходу з ладу двигунів. Крім того, у всьому діапазоні 
робочих швидкостей і навантажень коефіцієнт потужності електропривода близький до 
одиниці. 

Системи регулювання швидкості, створені на основі паспортних даних двигунів і з 
жорсткою структурою регулятора, на практиці проявляють нестійкість у роботі, 
перерегулювання швидкості, повільніший її набір, коливальні режими. Ці фактори 
напряму впливають на технологічний процесу цілому, продуктивність механізмів тощо. 

Покращити якість регулювання системи, її енергоефективність можна шляхом 
застосування адаптивних способів керування, а також методів нечіткої логіки для аналізу 
змін параметрів системи. 

 
 

Рисунок 1 - Схема адаптивної системи частотного керування асинхронним двигуном: 
АД - асинхронний двигун; ДС і ДН - датчики струму та напруги; ФБ - функціональний блок; 

ОБ - обчислювальний блок; Р - регулятор напруги; ПЧ - перетворювач частоти 
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При плануванні досліджень було обрано основні фактори від яких залежать як 
сукупні енерговитрати на виробництво свинини, так і приріст живої маси тварин, а саме: 
температура повітря в зоні перебування тварин та добова кількість кормів. В якості 
результуючого фактору було обрано рівень питомих енерговитрат, що дає змогу 
оцінювати як технічний стан виробництва, показником досконалості якого з точки зору 
енергозбереження є рівень витрат енергії, так і біологічний стан тварин, показником якого 
є величина приросту живої маси тварин. 

Результати досліджень наведені на рисунку 

 
Рис. Залежність питомих енерговитрат від одночасного впливу температури повітря 

та добової кількості кормів. 
Узагальнивши всі теоретичні дані літературних джерел можна визначитись, що 

питомі енерговитрати залежать від основних умов утримання тварин у такій тотожності: 
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де e - питомі енерговитрати (відношення сукупних витрат енергії на виробництво 
продукції свинарства до обсягу виробленої продукції) МДж; 

ВН  - температура повітря в свинарнику, °С; 

K
 - температура кормів, °С; 

kq
 - кількість кормів, к.о. 
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Ми розглянули електропривід механізму подрібнення кормів ята його вплив на 

електричну мережу. 
При розміщенні двигунів безпосередньо в тваринницьких чи птахівницьких 

приміщеннях використовують двигуна сільськогосподарського виконання, які 
випускаються з висотою осі обертання 50 – 180 мм і ступенем захисту ІР44. Ці двигуни 
відрізняються від двигунів основного виконання просоченням ізоляції обмотки статора, 
захисним покриттям та ущільненням по лінії вала, щитів, ввідного пристрою. 

Однією з особливостей у роботі сільськогосподарських електроприводів є 
розосередженість на значних відстанях від джерела живлення. При цьому система, що 
включає джерело живлення, лінії низької напруги та електропривід, має бути стійкою, 
тобто двигун найбільшої потужності повинен надійно забезпечувати розгін робочої 
машини. Двигуни та їх електромагнітні комутаційні апарати, що вже працювали до пуску 
потужного електродвигуна, повинні також продовжувати надійно працювати. 

Для коректної роботи системи електропостачання і електроприводу механізму 
подрібнювача кормів потрібно виконати відповідні розрахунки. Можливість прямого 
пуску потужного двигуна має місце, якщо фактичне відхилення напруги в мережі 
напругою 0,38 кВ, від якої живиться двигун не перевищує максимального допустимого 
значення. Фактичне та допустиме відхилення напруги розраховується в пусковому 
режимі. 

Можливість визначити допустиме відхилення напруги на затискачах двигуна, що 
пускається. При цьому це відхилення може бути недопустимим для нормальної роботи 
електромагнітних комутаційних апаратів, які не можуть працювати зниженні напруги 
більш ніж 30%. Отже, фактичне зниження напруги на затискачах двигуна при його пуску 
порівнюють із максимально допустимим відхиленням напруги для електромагнітних 
комутаційних апаратів. 

Проводиться перевірка статичної стійкості системи двигун – робоча машина. При 
невиконанні умови необхідно зробити оцінку динамічної стійкості. Система миттєво не 
зупиниться. За рахунок кінетичної енергії частин, що обертаються, система буде 
сповільнювати рух. Отже, якщо час пуску потужного двигуна менше ніж час гальмування 
двигуна, що перевіряється на стійкість, система динамічно стійка. 

Якщо система нестійка, необхідно вжити заходів до зменшення пускового струму 
двигуна, що вмикається. 

1. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: 
Підручник / Є.Л.Жулай, Б.В. Зайцев, Ю.М.Лавріненко, О.С.Марченко, Д.Г. Войтюк; Заред 
Є.Л.Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 с.: іл. 
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Спосіб дозволяє регулювати координати асинхронного двигуна за рахунок 

додаткових резисторів у колі статора. Краще цей спосіб застосовувати для асинхронного 
двигуна з короткозамкненим ротором, для яких неможливе використання будь-яких 
регулівних пристроїв у колі ротора. Цьому способу відповідає схема (рис. 1,а) і 
характеристики (рис. 1,б). 

Регулювання швидкості цим способом малоефективне, діапазон регулювання 
швидкості незначний, регулювання неекономічне, жорсткість характеристик не стала, 
перевантажувальна здатність двигуна також не стала й зменшується зі зростанням опору. 

Особливості механічних характеристик (рис. 1,б): 
- швидкість ідеального неробочого ходу 0  не залежить від опору дR1 ; 
- максимальний момент двигуна зменшується зі зростанням опору дR1 ; 
- пусковий момент зменшується зі зростанням опору дR1 ; 
- жорсткість характеристик знижується зі зростанням дR1 . 
 

 
Рисунок 1 – Спосіб регулювання з резистором в колі статора: а – схема; 

б – характеристики. 
  
З урахуванням вищесказаного, регулювання таким способом застосовується нечасто 

й тільки для асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, коли вибір способів 
регулювання обмежений. 

Цей спосіб застосовується частіше для регулювання інших координат, таких як 
струм і момент асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, для їх обмеження у 
перехідних процесах при пуску, реверсі й гальмуванні, наприклад, у двошвидкісному 
електроприводі ліфтів при переході з вищої швидкості на нижчу. Причому, у коло статора 
резистор вмикається тільки в одну фазу. На характеристики двигуна це мало впливає, а 
схема суттєво спрощується. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ЛАМП РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ ТА ТИПІВ 

 Рудишин В.С, студент 3-го курсу, спеціальність 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Керівник: викладач Скерський О.Є.  

Вінницький технічний коледж  

Мета: Визначення зразків автомобільних ламп, по таким 
показникам, як: енергоефективність, рівень освітленості.  

Для досягнення мети використаємо наступне обладнання:  
-люксометр(LX1010B), автомобільний акумулятор марки 

6СТ60А, мультиметр DT-832. 
-лампи, встановлені на стенді: Галогенні – Tungsram H7(12B/55W), МАЯК Н1, 

Світодіодна типу «кукурудза» Н1, ORION Duolux H4(60/55W), OSRAM H3 (12V/55W), 
OSRAM H9, OSRAM H11; Накалювання: R2 (40/45W), Газорозрядні: -Spark H1 (12V/35W, 
5000 К) 

Досліди також проводились на лампах, що вже були встановленні в автомобільні 
фари: Газорозрядна Н1 (12V/35W, 6000 K) і галогенна  Маяк Н4(60/55W). 

 

 
Рисунок 1 -  Покази люксометра (лк) для ламп, що встановлені в фари, відстань 1м 
 

 
Рисунок 2 - Покази люксометра для ламп, встановлених на стенді на відстані 20 см 
 
При цьому всі лампи споживали струм в інтервалі від 3 до 4,5А, лише світлодіодна 

типу «кукурудза»- 0.11А 
Висновок: Найбільш кращі за критерієм світловіддача є газорозрядні лампи,– їх 

результат становив понад 3000 люксів, а серед галогенних ламп найкращими є лампи 
фірми OSRAM, усі їхні лампи показали результат у понад 2500 люксів, найгіршими  
виявились лампи накалювання R2 - всього 1000 люксів. 
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Рис. 1- Еквівалентна схема 
вимірювального аналогового кола 

АНАЛІЗ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРА МЕТОДОМ 
ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ 

РІВНЯНЬ ЕКВІВАЛЕНТНОГО АНАЛОГОВОГО 
КОЛА 

 

Савицький М. Г., студент спеціальності «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК», ОС магістр 

Керівник: к.т.н. доцент В.М. Дубік,  
консультант к.т.н. доцент Л.М. Михайлова  

Подільський державний аграрно-технічний університет 
  

Для здобуття алгоритму цифрової фільтрації 
скористаємося методом дискретизації 
диференціальних рівнянь отриманого еквівалентного 
аналогового кола (рис.1).  

У випадку якщо мікропроцесорне ядро системи 
цифрової обробки сигналів виконує операції 
множення швидше, ніж операції ділення, можна 
визначити значення струмів та напруг  по наступних 
виразам, з врахуванням що 
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З врахуванням чого напруга на ємності С1 рівна: 
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Так як 1 2 1 2, , 1 2 1 ,L L C C R R Om    в колі L2-R2-C2 будуть діяти також струми 
та напруги, як і в контурі L2-R2-C2, тоді: 
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Складаючи вихідні напруги з п’яти віток врахувавши, що 

1
1 1 1 1 2 1

1

,R R Om C C
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R    , одержимо значення вихідної напруги для кожного 

нового моменту часу  nt . 
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Аналіз схеми показує,  що на відміну від аналогового фільтру-прототипу фільтру з 
безкінечною імпульсною характеристикою, отриманий фільтр є нерекурсивним фільтром 
з кінцевою імпульсною характеристикою, оскільки  в схемі відсутні зворотні зв'язки (у 
вхідних колах фільтру не використовуються відліки вихідного сигналу за попередні 
моменти часу). Обмежена кінцева тривалість дискретної імпульсної характеристики 
цифрового фільтру являється надзвичайно важливою для виконання швидкодіючого 
алгоритму мікропроцесорного захисту від замикань на землю. 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 

Аналіз літературних джерел показав, що джерела КВЧ випромінювань призначені 
для відновлення травмованого шкірного покриву тварин повинні забезпечувати, крім 
необхідної потужності  (2000 мВт) і частоти на виході джерела, високі вимоги по 
стабільності частоти (10-6 – 10-7), ступені придушення дискретних складових в спектрі 
вихідного сигналу (до 60 дб) і перебудови частоти джерела в діапазоні 2 – 3% від 
номінальної частоти. Крім того, оскільки така апаратура застосовуватиметься на 
тваринницьких фермах, то на неї накладаються  певні вимоги по об'ємно-вагових 
характеристиках (вага до 3 – 4 кг), до роботи в складних умовах експлуатації , високій 
стійкості до механічних дій. 

Аналіз розглянутих літературних джерел дозволив відібрати і систематизувати 
апаратуру, що серійно випускалася, в країнах СНД і за кордоном. 

Генератори випускаються в країнах СНД можуть працювати в діапазоні 20 – 
70 ГГц, але володіють малою вихідною потужністю (4 – 5 мВт) і вагою понад 10 кг. 

У зарубіжних генераторах нестабільність частоти складає 10-5 при вихідній 
потужності не більше 5 мВт.  

Проведений аналіз показав, що для відновлення травмованого шкіряного покриву 
тварин ЕМВ міліметрового діапазону необхідні дослідження по створенню 
високостабільних  джерел КВЧ-випромінювань з вихідною потужністю понад 2,0 Вт, що 
задовольняють умовам експлуатації в тваринницьких приміщеннях. Слід зазначити, що 
створення джерел КВЧ випромінювань з такими параметрами є досить складним 
завданням, виконання якого вимагає проведення як теоретичних, так і 
експериментальних досліджень. 

Можливість реалізації тієї або іншої структурної схеми джерела КВЧ діапазону, що 
розробляється, залежить від наявності відповідних напівпровідникових приладів, що 
забезпечують задану вихідну потужність коливань з прийнятним к.к.д. і можливість 
мікросмужного виконання. З цією метою розглянемо, перш за все, основні досягнення в 
розробці напівпровідникових приладів.  

Проведений аналіз  напівпровідникових приладаів показує, що в джерелах КВЧ 
випромінювання з вихідною потужністю 2000 мВт до частот 10 ГГц можна 
використовувати транзистори, а подальше формування частоти коливання, що несе, 
необхідно здійснювати за допомогою напівпровідникових діодів. 

Таким чином, проведений аналіз літературних джерел показали, що відсутність 
теоретичних досліджень по впливу низькоенергетичних ЕМП КВЧ діапазону на 
інфекційні мікроорганізми в ранах шкіряного покриву тваринних і спеціальних 
високостабільних джерел КВЧ випромінювання з великою потужністю, робить 
проблематичною постановку питання про створення електротехнології по відновленню 
травмованого шкіряного покриву. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖ 10 КВ В РЕЖИМАХ 
ЗАМИКАННЯ ФАЗИ НА ЗЕМЛЮ 
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Мережі 10 кВ з ізольованою нейтраллю отримали велике поширення у промисловості 
та міському господарстві, сільському господарстві та інших областях. В даний час, з 
метою підвищення надійності роботи мереж 10 кВ, ведуться інтенсивні пошуки шляхів 
вирішення двох головних питань:  
а) підвищення чутливості і селективності дії релейного захисту від однофазних замикань 
на землю (ОЗЗ);  
б) обмеження перенапруг і запобігання ферорезонансним процесів, які можуть бути 
причиною багатомісних ушкоджень мережі, скорочення терміну служби ізоляції і виходу 
з ладу електрообладнання. 
 

 
Рис. 1 - Осцилограми замикання фази А на землю в мережі 10 кВ при резистивному 

заземлені нейтралі: а) зміна струму в місці ОЗЗ; б) зміна миттєвих напруг в пошкодженій (UA)  
та неушкодженою (UB) фазах 

 
Для забезпечення високої чутливості і селективності дії захистів при ОЗЗ 

пропонується після замикання фази на землю здійснювати короткочасне низькоомне 
індуктивне заземлення нейтралі мережі, що забезпечує спрацьовування покажчиків 
струму КЗ і наступні оперативне виявлення і відключення пошкодженого приєднання. 
При цьому використовувалися блоки резисторів типу RС (з дротяними або стрічковими 
резистивними елементами), які сертифіковані і випускаються промисловістю для роботи в 
колах змінного струму напругою до 660 В і частотою 50-60 Гц. Функціонування системи 
резистивного заземлення нейтралі мережі і автоматичного шунтування пошкодження 
(СРЗ і АШП) представлено на рис.2 і рис.3 за результатами розрахунків за допомогою 
математичної моделі. З рис.2 видно, що при виникненні замикання фази на землю через 
дугу рівень перенапруг не перевищує 2,1 UФ, а струм в місці замикання, при переході 
дугового замикання в глухе, становить 34 А, що достатньо для надійного спрацювання 
захисту від ОЗЗ.  
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Кварцові генератори знаходять застосування в системах автоматики, телемеханіки, 
обчислювальної техніки, інформаційних технологіях пов'язаних з впливом 
електромагнітного поля на біологічні об'єкти рослинництва і тваринництва. 

Метою цієї статті є розробка нового підходу до дослідження кварцових генераторів, 
заснованого на застосуванні функціонального методу без введення будь-яких апріорних 
обмежень на вид ядер Вольтерра. 

У загальному випадку кварцовий генератор являє собою систему, що складається з 
нелінійного активного елементу (транзистор), охопленого позитивним зворотним 
зв'язком. 

У момент запуску в коливальній системі кварцового автогенератора виникають 
вільні коливання, обумовлені флуктуаційними шумами елементів схеми. Завдяки 
наявності позитивного зворотного зв'язку ці коливання посилюються, що і призводить до 
виникнення автоколивань. Наявність нелінійності характеристик активного елемента 
призводить до зменшення посилення до такого рівня, при якому тільки компенсується 
затухання коливань в навантаженні. 

Користуючись методами теорії шумливих електричних ланцюгів, можна 
розрахувати флуктуації для будь-якої конкретної системи автогенератора і перерахувати 
їх до входу активного елементу. Отже, джерело флуктуацій, що приводить до виникнення 
вільних коливань, можна умовно зобразити поза схемою автогенератора - на вході 
активного елементу. 

Зобразивши вихід автогенератора на зовнішнє навантаження, отримаємо узагальнену 
нелінійну модель автогенератора, де х (t) - флуктуації схеми автогенератора, перелічені на 
вхід активного елементу; у (t) - вихідний сигнал автогенератора. 

Легко бачити, що узагальнена нелінійна модель автогенератора є типово нелінійна 
система зі зворотним зв'язком, для дослідження якої найбільш зручним є функціональний 
метод. 

Відповідно до даного методу вихідний сигнал автогенератора у(t) може бути 
записаний у вигляді ряду Вольтерра від флуктуацій схеми, перелічених на вхід активного 
елементу х (t). 

Обчисливши флуктуації автогенераторів, перелічені до входу активного елементу, 
можна визначити спектр вихідного сигналу автогенератора або (застосувавши зворотне 
перетворення Лапласса) тимчасові характеристики вихідного сигналу. Дані результати 
можуть бути використані при розрахунку інших якісних показників автогенератора, 
наприклад, характеристик нестабільності частоти. Логічним продовженням завдань є 
параметрична оптимізація досліджуваного автогенератора, пов'язана з варіацією 
параметрів схеми з метою підбору оптимального в деякому сенсі набору параметрів. 
Використовуючи поняття мажоранту ряду Вольтерра, можна провести дослідження 
стійкості роботи автогенератора. При цьому ряд Вольтерра замінюється алгебраїчним 
мажорірующим рядом, що істотно спрощує дослідження. 

В цілому результати даної статті можуть бути використані при дослідженні 
нелінійних і динамічних властивостей різних видів автогенераторів до частот від 1...2 ГГц. 
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Блок-схема системи автоматизації процесу пастеризації представлена на рисунку. 

 
Автоматизацію технологічного процесу пастеризації молока доцільно 

впроваджувати на базі мікропроцесорних регуляторів. Для цього нами вибраний 
мікропроцесорний регулятор МІК-12 фірми «Мікрол». 

На першому етапі проводиться розігрівання установки пастеризації. Установка 
автоматично виводиться на робочий режим на воді по «Циркуляції». Температура 
пастеризації встановлюється оператором у вигляді завдання регулятору. Коли досягається 
задана температура, запрограмована логіка управління дискретним виходом автоматично 
перемикає продукт на вихід в танк. Якщо температура пастеризації стає нижче мінімально 
допустимою, то продукт прямує на «Циркуляцію» в проміжний бачок, про що сигналізує 
світлодіодний індикатор  . Досягши необхідної температури пастеризації установка 
автоматично перейде в режим "Виробництво". 

Якщо температура пастеризації стає нижче мінімально допустимою, то продукт 
прямує на «Циркуляцію» в проміжний бачок, про що сигналізує світлодіодний індикатор. 
Досягши необхідної температури пастеризації установка автоматично перейде в режим 
"Виробництво". 

Пастеризоване молоко 

Збірник молока 

Пластинчастий 
теплообмінник 

Гаряча 
вода 
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Розглянемо задачу про збудження призматичного резонатора в мм діапазоні хвиль за 
допомогою прямокутного хвилеводу. 

Для вирішення завдання будемо вважати, що в прямокутному хвилеводі (перетином 
a × b) поширюється тільки хвиля типу Н20. 

Розміри самого резонатора рівні: ширина 0 800x  мм; висота 0 600y  мм; 

довжина 0 900z  мм (Мал.1). Довжина хвилі λ 8,333  (f = 36,0 ГГц). 
Максимальна ефективність збудження 

коливання 20qН  в резонаторі незалежно від 

висоти хвилеводуb , матиме місце при 1a  , 
тобто коли ширина хвилеводу a дорівнює 
ширині резонатора x0 (Мал. 2). У той же час, 
якщо висота хвилеводу b буде дорівнює 
висоті резонатора y0 при 1a  , тоді 
ефективність збудження розглянутого 
коливання в резонаторі за допомогою 
хвилеводної хвилі 20Н  буде максимальною і 
дорівнює одиниці. 

Малюнок 1 - Призматичний 
резонатор, що збуджується 
прямокутним хвилеводом. 

 
Малюнок 2 - Ефективність 

збудження коливання в 
 призматичному резонаторі при 
зміні поперечних розмірів 
хвилеводу. 

 
Таким чином, на підставі 

проведених досліджень можна 
зробити кілька важливих 
практичних висновків. По-перше, 

для отримання максимальної величини   поперечні розміри резонатора і хвилеводу 
повинні бути рівні. По-друге, структури електричних полів в поперечному перерізі 
резонатора і хвилеводу в площині аналізу повинні бути максимально подібні. З огляду на, 
що поперечний переріз хвилеводу восьмиміліметрову діапазону 7,2х3,4 мм, а поперечні 
розміри резонатора 800х600 мм, хвилевід буде являти собою пірамідальний рупор.  
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Призначення ізоляції різне – це або економія палива, або створення можливості 
здійснення технологічних процесів, або створення санітарних умов праці. Підхід до 
вибору і розрахунку ізоляції в кожному випадку повинен бути різним. В першому випадку 
на перший план виступають міркування економічного характеру, а в другому і третьому – 
вимоги технології і санітарії. Для зниження тепловтрат теплопроводами необхідно 
збільшити їх термічний опір, при цьому достатньо збільшити який-небудь один з окремих 
термічних опорів, що може бути виконане різними способами. В більшості випадків це 
досягається шляхом застосування теплової ізоляції трубопроводів. 

В якості теплової ізоляції можуть застосовуватися будь-які матеріали з низькою 
теплопровідністю. Проте власне ізоляційними звичайно називають такі матеріали, 
коефіцієнт теплопровідності яких при температурі 50-100° С менше 0,233 Вт/(м2К). 

При виборі матеріалу для ізоляції необхідно брати до уваги механічні властивості 
матеріалів, а також їх здатність поглинати вологу і витримувати високу температуру. 
Якщо температура ізольованого об'єкту висока, то звичайно застосовується багатошарова 
ізоляція – спочатку ставиться матеріал, що витримує високу температуру, наприклад 
азбест, а потім вже більш ефективний матеріал з погляду теплоізоляційних властивостей, 
наприклад базальтова вата. При цьому товщина азбестового шару вибирається з тих умов, 
щоб температура, шлакової вати не була вищою допустимої. 

Коефіцієнт теплопровідності матеріалів в значній мірі залежить від їх пористості. 
Чим більша пористість, тим менше значення коефіцієнта теплопровідності. Про 
пористість матеріалу можна судити по об’ємній вазі (із збільшенням пористості об'ємна 
вага матеріалу зменшується). При насиченні матеріалу вологою його теплоізоляційні 
властивості різко знижуються. Для запобігання цього явища звичайно вживаються 
спеціальні заходи. Досить широке застосування отримала так звана альфолєва ізоляція. Як 
ізоляція тут використовується повітря, і вся задача зводиться до зменшення коефіцієнта 
конвекції і зниження тепловіддачі випромінюванням шляхом екранування алюмінієвою 
фольгою. При розрахунку теплової ізоляції застосовуються формули теплопередачі. При 
розрахунку ізоляції слід дотримуватися наступного порядку: 

 встановлюються допустимі теплові втрати об'єкту за наявності ізоляції. Ці 
втрати визначаються, виходячи з технічних умов здійснення технологічного процесу, 
дотримання санітарних умов праці або економії палива; 

 вибирають вид ізоляції і, задавшись температурою на поверхні ізоляції, 
визначають середню температуру останньої, по якій визначається відповідне значення 
коефіцієнта теплопровідності. При розрахунку ізоляції термічним опором тепловіддачі від 
гарячої рідини до стінки і самої стінки можна нехтувати. Тоді температуру ізольованої 
поверхні можна прийняти рівною температурі гарячої рідини. Знаючи температури на 
поверхні ізоляції і під ізоляцією і коефіцієнт теплопровідності, визначається необхідна 
товщина ізоляції . Після цього проводиться перевірочний розрахунок і визначаються 
значення середньої температури ізоляційного шару і температури на поверхні. Якщо 
останні від заздалегідь прийнятого значення відрізняються істотно, то весь розрахунок 
повторюють знову, задавшись новим значенням температури на поверхні ізоляції. І так до 
тих пір, поки розбіжність температур не буде в допустимих межах. 
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Зусилля, які появляються у теплопроводах при їх видовженні внаслідок нагрівання 
сприймаються компенсаторами. Компенсатори бувають осьові та радіальні. До 
компенсаторів радіального типу належать гнуті ліроподібні та П-подібні (див. рис.)  
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Температурне видовження сталевих труб визначається за формулою: 

  lTTl вT   ; 
де α – лінійне питоме подовження труби при нагріванні її на 1 градус (приймається рівним 
0,012 мм/(мК); ТТ – температура теплоносія, К; Тв – температура навколишнього 
середовища, К; l – довжина труби, м. 

Компенсатори встановлюються тоді, коли природна компенсація за рахунок 
використання поворотів теплової мережі буває недостатньою. 

При встановлені радіальних компенсаторів проводиться їх розтягування на величину 
половини теплового подовження l, тобто на величину l/2. радіальні компенсатори 
встановлюються на середині теплопроводу між двома нерухомими опорами. 

За способом компенсації температурних видовжень можна вирізнити наступне 
безканальне прокладання теплопроводів: прокладання із радіальною компенсацією; 
прокладання безкомпенсаційним способом; прокладання із осьовою компенсацією. 

Перші два методи застосовуються з попереднім нагріванням трубопроводів, або без 
нього. Головним завданням при проектуванні тепломереж із використанням первинно-
теплоізольованих труб є вибір і розташування компенсаторів так, щоб не було таких 
ділянок на трубопроводах, де напруження, що з’являється в стінках труби, перевищує 
допустиме значення. 

а. б. 

в. 

Рис. Компенсатори: 
а – П-подібний; 
б – П-подібний рівнобічний (b = h); 
в – ліроподібний. 
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Рис. 1 – Рекурсивна та не рекурсивна 
частина фільтра 

 

Рис. 2 – Канонічна форма реалізації 
рекурсивного фільтра 
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ФІЛЬТРУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ОДНОФАЗНОГО ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ 
Ткачук Д. В., студент спеціальності «Енергетика та 

електротехнічні системи в АПК», ОС магістр 
Керівник: к.т.н. доцент В.М. Дубік,  

консультант к.т.н. доцент Л.М. Михайлова  
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

Для ідентифікації однофазного замикання на землю (ОЗЗ) використовуємо цифровий 
фільтр, реалізація якого відповідає рівнянню: 
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Для цього необхідно дві лінії затримки, одна - 
для зберігання відлзіків вхідного сигналу ( )n iX  , 
друга - для зберігання вихідних відліків ( )n iY   . 
Структура рис.1, що виходить при цьому, є прямою 
формою реалізації рекурсивного фільтру з 
нескінченною імпульсною характеристикою. 

Структурна схема фільтру рис.1 містить 
велику кількість елементів затримки. Практичний 
інтерес представляє мінімізована по кількості 
елементів структурна схема фільтру. Для здобуття 
такої схеми розділимо загальний суматор в схемі на 
два окремих - для рекурсивної і нерекурсивної 
частин фільтру. В результаті отримуємо два 
послідовно сполучених фільтру, один з яких є 
нерекурсивним, а другою містить лише рекурсивну 
частину. У схемі обидві лінії затримки подається 
один і той же сигнал, тому на виході кожного з 
елементів затримки рекурсивної і нерекурсивною 
частин фільтру будуть присутні одні і ті ж відліки. 
Отже, вказані лінії затримки можна об'єднати в 
одну. Отримана при цьому структурна схема 
фільтру (рис. .2) відповідає канонічній формі 
зреалізації рекурсивного фільтру . 

Слід зауважити, що варіанти схем при прямій 
і канонічною формах реалізації повністю 
еквівалентні.  

Показано, що найбільш відповідними для виконання вимірювального органу захисту 
є пряма і канонічна форми реалізації фільтрів. 
При канонічній реалізації використовується загальна лінія затримки, що дозволяє 
мінімізувати використовувану пам'ять мікропроцесора за рахунок зменшення кількості 
необхідних для зберігання проміжних результатів елементів пам'яті. При прямій реалізації 
в лініях затримки зберігаються безпосередньо відліки вхідного і вихідного сигналів і, 
отже, не потрібна підвищена розрядність елементів пам'яті. 
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Застосовують для водопідйомних установок серії ВУ (рис. 1, а). Установка складається 
із заглибного (або іншого) електронасоса 7, пневмо- гідроакумулятора 1 об'ємом до 800 л, 
датчика (реле) тиску 3 та станції керування СК. Пневмогідроакумулятор являє собою 
герметичний бак, в який вода надходить через вхідний трубопровід 4, а подається споживачу 
через вихідний трубопровід 5 з вентилями. Внутрішній об'єм бака у цьому випадку 
поділений на дві частини, між якими встановлена гнучка мембрана 2. Таким чином, у баці є 
два середовища — вода та повітря, розділені між собою. Коли насос починає подавати воду в 
бак, вона доходить до мембрани і починає вигинати її вверх, завдяки чому повітря починає 
стискатися і при досягненні певного тиску спрацьовує датчик тиск BP, що подає команду на 
вимкнення насоса. 

 

 

Рисунок1 – Технологічна(а) та принципіальна електрична (б) схеми водонасосної установки з 
пневмогідроакумулятором: 1 – пневмогідроакумулятор; 2 – гнучка мембрана; 3 – датчик (реле) тиску;  

4 – вхідний трубопровід; 5 – вихідний трубопровід; 6 – свердловина; 7 – насос; 8 – заглибний електродвигун 
 

Якщо вентиль на трубі 5 відкривають і вода починає споживатися, тиск у верхній 
частині бака знижується і насос знову вмикається. 

Схема автоматизації цієї установки (рис. 1, б) передбачає два режими: ручне керування 
(тумблер SA) та автоматичне (контакт датчика (реле) тиску BP, а також сигналізацію стану 
електронасоса (лампи HL1 та HL2). 

Настроювання реле BP значно впливає на кількість вмикань електронасоса на годину. 
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Керівники: доцент Гарасимчук І.Д.,  

доцент Потапський П.В. 
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Для реалізації мікропроцесорної системи автоматизації пастеризатора ОПФ-1 нами 

вибрано мікропроцесорний регулятор МІК-21 фірми «Мікрол». 
Блок схема системи автоматизації процесу пастеризації представлена на рисунку. 

 
TО1 – Теплообмінник попереднього нагріву; 
TО2 – Теплообмінник секції пастеризації; 
Т1 – Датчик температури (ТСМ) для вимірювання вихідної температури продукту; 
Т2 – Датчик температури (ТСМ) для вимірювання вхідної температури продукту; 
К1 – 3-х ходовий клапан; 
К2 – Регулюючий клапан і виконавчий механізм. 
Регулювання температури пастеризації Т1 здійснюється 
Регулювання температури пастеризації Т1 здійснюється регулятором МИК-21 

подачею пари (клапан К2). Одночасно з допомогою запрограмованої логіки управління 
дискретним виходом здійснюється подача на вихід пастеризованого молока (клапан К1). 
Враховуючи значні удари на систему у момент перемикання подачі молока (клапан К1) на 
лінії «Рецикл-вихід» - застосовується функція передування дії, що управляє, по 
температурі входу Т2, що значно покращує якість регулювання і згладжує удари на 
систему у момент перемикання. 

В результаті проведеної модернізації підвищиться якість продукції, що 
випускається, збільшиться продуктивність лінії і її надійність, а також будуть створені 
умови для подальшого нарощування і вдосконалення системи управління. 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 

Основною властивістю синхронних двигунів є відповідність їх кутової швидкості 
частоті мережі живлення, а оскільки частота мережі constf 1 , то const . 

Застосовують синхронні двигуни для електроприводів, що не вимагають 
регулювання швидкості (насоси, компресори, холодильні машини, каменедробарки, 
повітродувки й таке інше), особливо коли такі приводи працюють в усталених режимах 
без частих пусків і, навіть майже без пусків (нафтогони, газогони, продуктогони й таке 
інше). 

Останні роки синхронний привод розповсюджується і як регулівний, завдяки 
досягненням електроніки, силової електроніки та мікропроцесорної техніки створені 
керовані перетворювачі для живлення статорних кіл синхронних двигунів та статичні 
перетворювачі для живлення кіл збудження синхронних генераторів та двигунів. 

Синхронний регулівний привод починає успішно конкурувати з асинхронним 
регулівним приводом, особливо за енергетичними характеристиками (к.к.д., cos ), 
перевантажувальною здатністю, відсутністю ковзання й таке інше. 

Аналітичний вираз характеристики розглядається у курсі електричних машин і 
остаточно має такий вигляд 
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де  m  - число фаз; 
MU  - напруга мережі; 

pE  - е.р.с. ротора СД; 

dX , qX  - синхронні індуктивні опори СД, відповідно по повздовжній d та по 
поперечній q осям. 

Електричне гальмування синхронних двигунів можливо здійснити тільки двома 
способами: 

- проти ввімкненням; 
- динамічне гальмування. 
 Гальмування проти ввімкненням здійснюється аналогічно асинхронним двигунам, 

застосовується рідко, оскільки воно супроводжується значними поштовхами струму, які 
перевищують пускові струми й суттєво „лихоманять” мережу. 

 Значно більше розповсюджене динамічне гальмування синхронних двигунів 
(обмотка статора відмикається від мережі й через додатковий опір замикається сама на 
себе). Інтенсивність гальмування вище, ніж при проти ввімкненні, витрати енергії значно 
менші, динамічні удари й поштовхи струму майже відсутні. 

 Інтенсивність гальмування залежить від величини опору, на який замкнена обмотка 
статора (якоря) синхронного двигуна. 
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 Тепловий насос – пристрій для переносу теплової енергії від джерела 
низькопотенційної теплової енергії ( з низькою температурою) до споживача (теплоносія) 
з більш високою температурою. Термодинамічно тепловий насос аналогічний 
холодильній машині. 

Однак, якщо в холодильній машині основною метою є виробництво холоду шляхом 
відбору теплоти з будь-якого обсягу випарником, то в тепловому насосі картина зворотна. 

Коефіцієнт перетворення теплового насоса – відношення теплопродуктивності до 
електроспоживання – залежить від рівня температур в випарнику і конденсаторі та 
коливається в різних системах в діапазоні від 2.5 до 5, тобто на 1 кВт витраченої 
електричної енергії тепловий насос виробляє від 2.5 до 5 кВт теплової енергії. 
Температурний рівень теплопостачання від теплових насосів 35-55 °С. Економія 
енергетичних ресурсів досягає 70%. 

Теплові насоси мають ряд переваг. В першу чергу слід відмітити їх економічність: 
для передачі в систему опалення 1 кВт год теплової енергії установці необхідно витратити 
всього 0.2-0.35 кВт год електроенергії. Та як перетворення теплової енергії в електричну 
на великих електростанціях відбувається з ККД до 50%, ефективність використання 
палива при застосуванні теплових насосів підвищується. 

Спрощуються вимоги до систем вентиляції приміщень і підвищується рівень 
пожежної безпеки. Всі системи функціонують з використанням замкнутих контурів і 
практично не вимагають експлуатаційних витрат, крім вартості електроенергії, необхідної 
для роботи обладнання. 

Також теплові насоси мають можливість перемикання з режиму опалення взимку на 
режим кондиціонування влітку: просто замість радіаторів до зовнішнього колектору 
підключаються фен-койли. Тепловий насос надійний, його роботою керує автоматика. В 
процесі експлуатації система не потребує спеціального обслуговування, можливі 
маніпуляції не вимагають особливих навичок і описані в інструкції. 

Важливою особливістю системи є суто її індивідуальний характер для кожного 
споживача, який полягає в оптимальному виборі стабільного джерела низькопотенційної 
енергії, розрахунку коефіцієнта перетворення, окупності та іншого. Теплонасос 
компактний (його модуль за розмірами не перевищує звичайний холодильних) і 
практично безшумний. 

Проте слід відмітити, що теплові насоси, які використовуються для опалення, мають 
велику вартість встановленого обладнання, що обмежує ефективність їх використання. 
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Змінюючи умови зберігання картоплі можна впливати на характер її проростання. 
Це досягають за допомогою обробки картоплі різноманітними фізичними способами. 

Відомо багато способів впливу на рослини з метою їх стимуляції: обробка потоком 
прискорених електронів; іонізуюче опромінення; обробка в електричному полі та ін. 

Встановлено, що з усіх різновидів електричних полів найбільш універсальним, з 
точки зору впливу на біологічні об'єкти є електричне поле коронного розряду. 

Обробка насіння в електричному полі коронного розряду підвищує окислювально-
відновні біопотенціали в початковий період розвитку рослин, сприяє інтенсифікації 
фізіологічних процесів. 

В існуючій технології передпосадкової підготовки картоплі найбільш зручними для 
проведення електрообробки є вивантажувальні транспортери і бункери накопичувачі. 

Огляд літератури показав, що передпосадкова електрична обробка насіннєвої 
картоплі найчастіше проводиться за технологічною схемою показаною на рис 1. 

 
Рис. 1. Технологічна схема передпосадкової електрообробки насіннєвої картоплі 

 

 Насіннєва картопля 2 надходить на транспортер 1 і вноситься в електричне поле 
коронного розряду, утворене між заземленою площиною 4 і коронуючим електродом 3. 
Висока напруга на електроди подається від високовольтного джерела постійної напруги. 
Негативний вивід джерела з'єднується з коронуючим електродом. Швидкість переміщення 
і довжина системи електродів вибираються такими, щоб забезпечити перебування 
насіннєвої картоплі в електричному полі протягом 3-5 с. Міжелектродна відстань повинна 
в 2-3 рази перевищувати найбільший розмір картоплі. 

Якість обробки насіннєвої картоплі дещо покращується, якщо вона, перебуваючи в 
електричному полі обертається навколо своєї осі, щоб підставляти під потік іонів всі свої боки. 

Розрахунок коронуючої системи зводиться до визначення міжелектродної відстані 
Н, відстані між коронуючими проводами d, загальної довжини коронуючого електроду, 
необхідної напруги високовольтного джерела і струму корони. 

Дослідження показали, що виключення металевого листа 4 з конструкції не 
призводить до істотного зниження електричного струму, тобто до суттєвого зниження 
параметрів електричного режиму в зоні обробки (відмінність становить 3-7%, а 
напруженість поля в зоні обробки при цьому дещо підвищується). При цьому 
поліпшується якість обробки. Насіннєва картопля повертається під потік іонів усіма 
сторонами, а електричний струм розгалужується всередині картоплі (як мінімум на дві 
гілки - по числу точок дотику з роликами). 
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Розроблено велику кількість різних методів визначення місця (ВМП) пошкодження 
на ЛЕП. Схема класифікації даних методів (рис. 1) містить найбільш використовувані 
системи для повітрянних ліній. 

 
Рис. 1 – Схема класифікації методів визначення місця пошкодження на ЛЕП 

 
Методи ВМП діляться на дистанційні та топографічні. У дистанційних методах 

використовуються пристрої, що встановлюються в доступних персоналу пунктах мережі, 
як правило, в загальнодоступних пунктах управління (ЗПУ), і вказують відстань від місця 
установки пристрою до місця пошкодження. Топографічні методи мають на увазі 
визначення місця пошкодження при русі по трасі за допомогою переносних пристроїв, або 
за допомогою стаціонарних пристроїв, встановлених вздовж повітряних ліній 
електропередач. Методи поділяються також на високочастотні і низькочастотні. 
Низькочастотні методи використовують контроль частот від нуля до декількох кілогерц, 
високочастотні - десятки кілогерц і більше. 

Індукційний метод заснований на тому, що вздовж траси лінії вловлюють характер 
зміни магнітного поля, що створюється протікає по лінії струмом. оператор з переносним 
на приймальний пристрій переміщається уздовж траси лінії, визначаючи по різними 
ознаками перебуває він до або після місця пошкодження. Практика застосування 
пристроїв ВМП на ПЛ 110 - 220 кВ показує, що найдоцільніше збільшувати точність 
дистанційних методів (пристроїв), тим самим зменшуючи зону обходу, при цьому 
відмовитися від застосування топографічних методів і обмежиться візуальним оглядом 
зони пошкодження. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА МТР-44-11 В САУ 

МІКРОКЛІМАТОМ ПТАШНИКА 
 

Чепесюк І.В., студент 3 СТН курсу спеціальності  
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,   

Керівники: доцент Гарасимчук І.Д., 
 асистент Семенишина Р.В. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Для керування вентиляційно-опалювальним обладнанням пташників доцільно 

використовувати  мікропроцесорну техніку.  
Для вирішення поставлених перед нами задач цілком достатнім буде застосування 

мікропроцесорного регулятора МТР-44-11 виробництва фірми „МІКРОЛ” м. Івано-
Франківськ. 

Призначення мікропроцесорного регулятора МТР-44-11:  
- Терморегулятор МТР-44 може використовуватися як регулятор різних 

технологічних параметрів по чотирьох незалежних каналах. Прилад може управляти 
системою охолоджування (вентилювання) об’єкту регулювання. 

- Для управління температурою, вологістю або температурно-вологісними 
режимами повітря за програмою, яка задається користувачем. 

- Для управління об’єктом може використовуватися 4-х канальний синхронний 
програмний регулятор. 

- Управління може проводиться по П-, ПІ-, ПІД, 2-х, 3-х позиційному закону 
регулювання. 

- Призначений для вимірювання 8-ми вхідних параметрів, сигналів від датчиків, 
обробки, перетворення і відображення їх поточних значень на вбудованому 
чотирьохрозрядному цифровому індикаторі. 

Конфігурація приладу МТР-44 може здійснюватися спеціальним програмним 
пакетом "МИК-Интеллект" виробництва підприємства Мікрол. Збір, архівація і реєстрація 
даних здійснюється програмним пакетом "МІК- Реєстратор" виробництва підприємства 
Мікрол. Пакет надає сервісні можливості по збору і архівації інформації, по відображенню 
технологічної інформації (одержаної при опиті приладів) у вигляді трендів і гістограм, з 
відповідним сервісом вибору і масштабуванням інформації, а також можливість 
організації журналу технологічних і аварійних повідомлень. 

Структурна схема терморегулятора МТР-44-11. 

Панель індикації і 
клавіатури 

Дискретні виходи 
на виконавчі 

механізми 

Інтерфейс RS-485 
Конфігурація, прийом-

передача команд і даних 
Живлення 220 В 

Датчики 
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ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У 
ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМ   

Чорпіта Л. А., студентка 2 курсу спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Керівник: канд.  пед. наук, асистент  Семенишена Р. В. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Енергетика - це хліб промисловості. Чим більше розвинуті промисловість та 
техніка, тим більше енергії для них потрібно. Існує навіть спеціальний термін - 
"випереджаючий розвиток енергетики". Це означає, що жодне промислове підприємство, 
жодне нове місто чи просто будинок неможливо побудувати до того як буде визначене чи 
створене джерело енергії, яке вони будуть споживати. Ось чому по кількості енергії, яка 
добувається та використовується можна реально визначити технічну та економічну 
потужність будь-якої держави. В природі запаси енергії безкінечні. Її несуть сонячні 
промені, вітри та маси води, вона зберігається в деревині, покладах нафти та газу, 
кам'яного вугілля, практично безкінечна енергія прихована в ядрах атомів молекул. Але не 
всі її форми придатні для прямого використання.  Як відомо, сонце дарує нам величезну 
кількість енергії. Завдання людства – правильно зібрати цю енергію. Якщо бути точним, 
то середня кількість енергії, що випромінюється сонцем на земну поверхню по широті 
Києва у літній період часу дорівнює 6 квт*год/м2 на добу. Перший закон термодинаміки 
говорить, що енергія нізвідки не береться і нікуди не зникає безслідно, а лише переходить 
з одного стану в інший. 

Традиційні джерела енергії вже не здатні виконувати всіх тих завдань, які ставлять 
перед суспільством глобальні проблеми. Причина пошуку альтернативних джерел енергії: 
потреба отримувати її із енергії відновлювальних або практично невичерпних природних 
ресурсів та явищ. Альтернативне джерело енергії - являє собою відновлювальний ресурс. 
Використання сонячної енергії для побутових потреб є найбільш придатною по 
економічній ефективності їх використання. Основні види використання сонячної енергії – 
це геліосистеми.  

Геліосистеми - сонячна батарея, яка дозволяє з максимальною ефективністю 
використовувати сонячну радіацію в системах приготування гарячої води та опалення для 
будинку. Система сонячних батарей - це декілька об'єднаних фотоелектричних 
перетворювачів (фотоелементів) - напівпровідникових пристроїв, які прямо перетворюють 
сонячну енергію в постійний електричний струм. Виробництво фотоелектричних 
елементів розвивається у різних напрямках. Сонячні батареї бувають різного розміру: від 
вбудованих в калькулятори до систем, які займають дах автомобілів. Існує дві основних 
системи сонячних батарей: автономна, яка включає в себе: фотоелектричні модулі для 
перетворення світла в електричну енергію, інвертор для перетворення сонячної енергії на 
змінний струм, контролер батарей для управління процесом розрядки та зарядки батарей, 
батареї для збереження отриманої енергії. Прямим завданням геліосистем є максимально 
ефективне перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову. 

В Україні є всі можливості для реалізації різноманітних рішень ефективного 
застосування геліосистем у промисловості та комунальному секторі. Цьому сприяє 
тенденція до зростання цін на енергоносії та зменшення вартості обладнання для 
геліосистем. Чималий досвід монтажу та експлуатації сонячних колекторів забезпечує 
високу надійність при використанні геліосистеми. 
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СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 
СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ 

 

Шимечко М.А., ст. 6 курсу спец. “Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка” 

Керівник: к.т.н. доцент Сиротюк С.В. 
 

Львівський національний аграрний університет 
 

Одним із зручних та доступних методів вивчення властивостей тестової системи чи 
об'єкта є розробка моделі, яка відображає її властивості. Сонячна панель є 
перетворювачем енергії сонячного випромінювання в електричну енергію, яку можна 
використати для своїх потреб. Для того, щоб ефективно співпрацювати з сонячним 
сегментом необхідно використовувати відповідний регулятор, а отже, алгоритм роботи. 
Обробка сонячних панелей, як об'єкта автоматизації, в реальних умовах роботи, 
впливають зовнішні фактори. Основний фактор який найбільше впливає на показники 
панелей це доза сонячної радіації (розуміється як інтенсивність сонячної радіації, 
помножена на час впливу). 

Найкращим рішенням буде визначення динаміки роботи сонячних панелей в 
робочих умовах. Це дозволило б проаналізувати вплив зовнішніх чинників на роботу 
панелей. Розробка моделі динаміки сонячного сегмента в робочих умовах можлива за 
допомогою параметричного методу. Цей метод дає змогу розробити модель сонячного 
сегмента на основі зареєстрованих фактичних даних вимірювань. У процесі ідентифікації 
параметрів панель розглядається як єдиний об'єкт. 

Обробка сонячної панелі  як моделі, показана на рисунку, дозволить оцінити вплив 
зміни сонячного опромінення на вихідну напругу. 

 
Рисунок 1 –  Модель сонячної панелі де G1(s) - пропускна здатність оператора, що описує зв'язок між 

вхідним та вихідним сигналом. 
 

Використання передавальної функції, як математичного опису явищ, що 
відбуваються між окремими входами та виходом, дозволяє аналізувати роботу сонячного 
сегмента як автоматично керований пристрій. Це дозволяє визначити природу перехідних 
станів на основі реакції на стимуляцію. Останній етап полягає у визначенні та аналізі 
характеристик ступенів і частотно-фазових характеристик на основі визначених 
операторних передач 

 
Рисунок 2 – Графік побудови моделі  
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УМОВИ РОБОТИ ФІЛЬТРІВ ВИЩИХ 
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 На відміну від спокійних споживачів електричної енергії дугові сталеварні печі є 
доволі динамічними з сильно нелінійними вольт-амперними характеристиками дуг, що є 
причиною низької електромагнітної сумісності їх з елементами електропостачання. На 
стадії розтоплення металобрухту електричні дуги генерують широкий спектр гармонік та 
інтергармонік, які проникають в електричні мережі систем електропостачання, і  
негативно впливають на роботу інших споживачів. Другий негативний ефект від цих 
гармонік полягає у додаткових втратах активної потужності, особливо у магнітопроводах 
трансформаторів. Багаточисельні вимірювання та експериментальні дослідження 
показали, що серед генерованих дугами гармонік на стадії розтоплення металобрухту 
найбільшу амплітуду (від 5% до 14%) мають друга, третя, п’ята та сьома гармоніки. Крім 
цього в електричну мережу потрапляють шоста, одинадцята та тринадцята величиною до 
5% від основної.  

З метою обмеження вказаних гармонік на підприємствах металургійної галузі було 
використано пасивні фільтри вищих у вигляді послідовно сполучених батарей 
конденсаторів та реакторів з високою добротністю. Зокрема до шин пічної підстанції 
напругою 35 кВ електродугової печі місткістю 100 т з пічним трансформатором 
потужністю 63 МВА було приєднано каскад фільтрів на третю, п’яту та сьому гармоніки, 
а також широкосмуговий фільтр на 11-13 гармоніки. Вказані фільтри крім поглинання 
гармонік мали задачу компенсувати реактивну потужність на основній частоті. 
Враховуючи великі обсяги споживання реактивної потужності електрообладнання дугової 
електропечі, крім фільтрів до шин пічної підстанції було приєднано батарею 
конденсаторів, потужність якої регулювалася тиристорно-реакторним пристроєм. Це 
дозволяє стабілізувати коливання напруги в мережі електроживлення та підтримувати 
напругу на шинах пічної підстанції близькою до номінальної. Разом з тим досвід 
експлуатації фільтрокомпенсувальних кіл показав, що зміна параметрів елементів фільтрів 
наприклад під впливом зміни температури, або опору системи живлення призводить до 
погіршення фільтрувальної спроможності фільтрів, тобто до ефекту антифільтрації. У 
таких випадках між вітками фільтрів та системою електропостачання виникає резонанс 
струмів на певних частотах, які відрізняються від частот настроювання фільтрів. У таких 
режимах амплітуди резонуючих частот посилюються у кілька разів і помітно 
спотворюють форму напруги та підвищують негативні ефекти від дії вищих гармонік. 
Важливо відзначити, що резонуючі частоти струмів між фільтрами та системою 
електропостачання часто відрізняються від гармонік, які є кратними до основної  частоти. 
Цей ефект було помічено в ході досліджень квазістаціонарних та комутаційних режимів в 
системах електропостачання вище згаданої дугової електропечі шляхом математичного 
моделювання, оскільки експериментально було практично неможливо виявити вказані 
ефекти. Лише подальші експериментальні дослідження підтвердили виявлені явища, котрі 
було враховано під час подальшої експлуатації шляхом корегування параметрів активно-
реактивних елементів фільтрів. Отримані результати вимагають від проектантів на стадії 
проектування здійснювати детальні дослідження частотних характеристик таких 
комплексів з метою запобігання таким явищам, а якщо вони виникають, то з метою їх 
усунення. Такі дослідження можна успішно виконувати лише шляхом математичного 
моделювання. 

195



 Секція 4. 
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Бабій А.М. студент 6-го курсу спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» 

Керівник: к.т.н., доцент Шарибура А.О. 
 

Львівський національний аграрний університет  
 

Ймовірність безвідмовної роботи – це ймовірність того, що у межах заданого 
напрацювання відмова не виникає. Цей показник застосовується як кількісний критерій 
надійності автотранспортних засобів (об’єктів). Він визначається в частках одиниці або у 
відсотках і змінюється від одиниці до нуля. В досліджуваних нами автотранспортних 
засобах відмови, що виникали класифікуються як раптові. Виконуючи оцінку 
безвідмовної роботи для даного типу відмов слід відзначити, що теоретично він 
характеризується експоненційним законом розподілу. Тоді, ймовірність безвідмовної 
роботи на заданому проміжку часу визначається за формулою: 

 0i L
iP e  , (1) 

де λі – інтенсивність відмов. 
Інтенсивність відмов у нашому випадку λі = const та визначаємо за формулою: 
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де М[Lo] – математичне сподівання безвідмовної роботи, км. 
Тоді, знаходимо інтенсивність відмов для сервісних автомобілів компанії «Агросем» 

марок: 
Volkswagen Caddy 

41 2,006 10
4983,408vw     

Citroёn Berlingo 
41 1,643 10

6084,143с
    

Виконані нами розрахунки ймовірності безвідмовної роботи були занесені в 
таблицю 1. 

Таблиця 1 – Результати визначення теоретичної ймовірності безвідмовної роботи 
сервісних автомобілів компанії «Агросем» 

Кількість відмов, m(l), од Теоретична ймовірність  безвідмовної 
роботи, Р(L) №

 
ін

те
р

ва
лу

 Інтервали 
пробігу АТЗ  

L, тис. км Volkswagen Caddy Citroёn Berlingo Volkswagen Caddy Citroёn Berlingo 
1 120…130 0 3 0,976 0,980 
2 130…140 5 1 0,974 0,979 
3 140…150 5 2 0,972 0,977 
4 150…160 5 3 0,970 0,976 
5 160…170 4 3 0,968 0,974 
6 170…180 2 5 0,966 0,972 
7 180…190 6 4 0,965 0,971 
8 190…200 2 1 0,963 0,969 
9 200…210 2 9 0,961 0,968 

Аналізуючи динаміку прогнозованої теоретичної ймовірності безвідмовної 
роботи сервісних автомобілів компанії «Агросем» на пробігу від 120 до 210 тис. км можна 
з достатньою ймовірністю сказати, що дана властивість для автомобілів Volkswagen Caddy 
та Citroёn Berlingo знизиться до значень 0,961 та 0,968 відповідно. А це свідчить, що 
показники надійності автомобілів марки Citroёn є вищими. 
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Технічне обслуговування та ПР усіх 39 автобусів підприємства здійснюється в 
майстерні автопарку на території заводу в три зміни. Періодичність виконання ТО 
автобусів один раз в тиждень. Майстерня автопарку являє собою чотири бокси. Три бокси 
обєднані між собою та не мають перегородки: мийка, бокс з ремонтною ямою і бокс без 
ями. Відокремлений бокс має ремонтну яму. Також є цех з ремонту паливної апаратури. У 
кожній з трьох змін є механік та бригада ремонтників у складі семи чоловік. У одній 
бригаді є слюсар з ремонту агрегатів(мости, КПП), у двох інших є мотористи. Один з них 
є ще й електриком, а інший ремонтує паливну апаратуру. В двох бригадах є електрик, а у 
кожній – зварювальник.  

Робота автотранспорту відбувається цілодобово. Є три зміни водіїв, тобто екіпаж 
автобуса складається з трьох чоловік, у яких перезмінка о 9:00; 17:00; 01:00. Кожної зміни 
по закріпленому маршруту здійснюється два рейси (привезення та відвезення робітників 
зміни). Загалом залучено 29 автобусів (кожний на окремий маршрут), 10 автобусів 
знаходяться в резерві. Що тижня автобуси змінюють маршрут. 

Враховуючи вище сказане ми вважаємо, що прийнята періодичність виконання ТО 
автобусів у підприємстві не відповідає потребам та вимагає уточнення. Також необхідно 
врахувати, що маршрути для автобусів змінюються щотижня. Тому для спрощення ми 
виконуємо розрахунки керуючись характеристикою маршруту (його довжиною та 
категорією умов експлуатації) Для цього нами було зібрано ряд початкових даних. 

Періодичність технічного обслуговування автобусів визначена в "Положенні про ТО і 
ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту" 1998р. (Положення-98) 
та становить для ТО-1 5000 км для ТО-2 2000 км. Окрім того, вона залежить від умов, у 
яких експлуатується автомобіль, обумовлених категорією умов експлуатації. Тому 
необхідно визначити категорію умов експлуатації автобусів, використовуючи для цієї мети 
дані отримані в результаті експертних оцінок або виконаних нами пасивних експериментів.  

Отже, виконані розрахунки дають змогу порівняти дійсні значення із розрахунковими. 
Таблиця – Порівняльні значення дійсних та розрахункових значень показників 

виробничого підрозділу у ТзОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ» 

№ 
з/п Показники 

Кількість впливів за рік Кількість 
працівників Р, 

чол NПР NТО-2 NТО-1 Nщо2 NСО 

1 Дійсне значення 
з виробництва 79 298 1131 7250 58 7 

2 Розрахункові 
значення 78 123 574 7250 58 5 

 Різниця 1 175 557 0 0 2 
Виконані нами розрахунки уможливили уточнення періодичності, та визначення 

необхідної кількості виконання РОД для існуючого парку автобусів та умов їх 
експлуатації у ТзОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ» Стрийського району Львівської 
області, а також необхідної кількості працівників для відповідного виробничого 
підрозділу.  
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Останнім часом безпілотні літальні апарати (БПЛА) набули великого поширення, 
зокрема більшої популярності набирають квадрокоптери. 

Квадрокоптер – це літальний апарат з чотирма несучими гвинтами, що обертаються 
діагонально в протилежних напрямках. 

Застосування БПЛА має безліч переваг: рентабельність; надійність і простота 
конструкції; більша стабільність; компактність і маневреність; можливість зйомки 
об’єктів з різних висот; оперативність отримання знімків високого дозволу; можливість 
застосування в зонах надзвичайних ситуацій без ризику для життя і здоров'я пілотів. 

Усі ці показники дають можливість знайти корисне застосування квадрокоптера. 
Сфера застосування БПЛА досить обширна. Квадрокоптери можуть використовуватися в 
роботі служб з надзвичайних ситуацій (для контролю пожежної безпеки, порятунку 
людей); поліції (патрулювання); сільськогосподарських підприємств (спостереження за 
посівами); лісництва та рибальства (контроль рибного промислу і лісоохоронний); 
підприємств, що займаються геодезією (картографування); компаній нафтогазового 
сектора (моніторинг об’єктів); будівельних підприємств (інспектування будівництв); 
засобів масової інформації (аерофото і відео зйомка) та ін. 

Квадрокоптери доцільно використовувати для виявлення і фіксації порушень ПДР. 
Також вини можуть успішно застосовуватися при проведенні автотехнічної експертизи 
дорожньо-транспортної пригоди, що дозволить здійснювати зйомку необхідного об'єкта з 
точок, що дозволяють прискорити аналіз і найбільш точно деталізувати його причини і 
обставини. Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди може створювати незручності 
для транспортного потоку, можуть виникати тривалі затори на дорогах і блокуватися 
окремі дорожні напрямки і розв'язки. У зв'язку з цим, підвищується актуальність питання 
про використання технічних засобів, які дозволять швидко зафіксувати обставини місця 
дорожньо-транспортної пригоди. Також, це сприяє швидкому звільненню проїжджої 
частини дороги. На думку фахівців, час для подібних дій співробітниками дорожньо-
патрульної служби має бути скорочено до 10...15 хвилин. 

Також широке поле для застосування безпілотних літальних апаратів надає 
можливість отримання характеристик дорожнього руху при аналізі існуючих схем 
організації дорожнього руху. Квадрокоптер дозволяє проводити зйомку існуючого стану 
дорожнього руху і виводити інформацію у вигляді фотографії або відеоролика на цифрові 
системи накопичення комп'ютера. Наявність пульта управління квадрокоптера 
(джойстика) у оператора дає можливість організувати необхідний маршрут дослідження, 
«зависнути» над об'єктом, піднятися або знизитися на необхідну висоту, встановити 
потрібну швидкість і напрямок пересування. При грамотному пілотуванні БПЛА не 
заподіє незручностей учасникам дорожнього руху, тому що не обмежуватиме видимість 
або створювати перешкоди на дорозі або тротуарі. 

В якості характеристик руху транспортного потоку, які дозволять оцінити 
відеозапис з квадрокоптера, можна виділити: 

- інтенсивність і щільність потоку автомобілів; 
- довжину черги на підходах до перехресть; 
- інтервали між автомобілями, які рухаються у транспортному потоці;  
- швидкість руху транспортних засобів. 
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Управління автотранспортом – актуальна проблема сучасного суспільства. 
Забезпечення безпечного руху в умовах постійно зростаючої міської агломерації 
виявляється ключовим фактором управління міськими територіями, забезпеченням 
безпеки, доступності та комфортності проживання громадян, економічної стабільності і 
розвитку урбаністичного соціуму. Автотранспорт – це не тільки економічний, а й 
неабиякий соціокультурний феномен. Його розвиток сприяє усуненню етнічних і 
культурних відмінностей між різними регіонами, між міським і сільським населенням. 
Глобально він виступає фактором світової інтеграції та формування єдиного 
цивілізаційного простору. 

Стрімке збільшення парку транспортних засобів, безперервна інтенсифікація 
дорожнього руху, негативний вплив людського фактора – всі ці чинники обумовлюють 
критично високий, в порівнянні з іншими техногенними системами, рівень аварійності. 

Провідним засобом забезпечення законності і правопорядку в сфері безпеки 
дорожнього руху є державний контроль. 

Правові основи державного контролю в сфері безпеки дорожнього руху 
визначаються законами і підзаконними актами, інструкціями МВС в області забезпечення 
правопорядку і забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Аналіз правових джерел регламентації державного контролю в сфері безпеки 
дорожнього руху залишає подвійне враження. По-перше, в останні роки правове 
забезпечення галузевого контролю зробило відчутний крок вперед. Поступово 
заповнюються «прогалини» законодавства, усуваються правові колізії. На зміну 
застарілим нормам приймаються більш актуальні і досконалі. По-друге, – динаміка 
позитивних зрушень занадто повільна щоб вважатися цілком задовільною. Більшість 
законодавчих новацій є фрагментарними. Часто вони лише уточнюють існуючі положення 
і не носять концептуального характеру. Тому основні аспекти державного контролю в 
сфері безпеки дорожнього руху охоплені переважно відомчими правовими актами. А, як 
відомо, на цьому рівні регламентація фундаментальних основ управління сферою безпеки 
дорожнього руху (в тому числі, галузевого контролю) об'єктивно неможлива. 

Слід погодитися з думкою вчених, які бачать корінь цих проблем у відсутності 
концептуальної моделі нормотворчості. На сьогодні між нормативно-правовими актами з 
питань галузевого контролю немає сталих системних зв’язків, які б зумовили їх сувору 
ієрархію, чітке розмежування сфер їх дії, логічну послідовність їх прийняття або зміни, 
відповідність форми кожного акту (закон, постанова уряду, міжвідомчий документ, акт 
міністерства і т. д.) предмета його регламентації, структурованість і взаємоузгодженість 
правового масиву. Основними проблемними аспектами залишаються: контроль за станом 
автодоріг; контроль за реєстрацією та обліком транспортних засобів; контроль у сфері 
керування транспортними засобами, автоцивільної відповідальності; контроль за 
підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв, що випливає з 
попереднього пункту. Очевидно, що ці проблемні фактори представляють собою системне 
явище, яке потребує однозначного системного підходу при його вирішенні. 

Ситуація вимагає комплексного підходу, який би охоплював всі ключові аспекти 
галузевої контролю, все його інститути, рівні і напрямки. 
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Транспортна система є однією з базових галузей економіки, 

стабільне та ефективне функціонування якої забезпечує необхідні умови обороноздатності, 
національної безпеки, цілісності держави, підвищення рівня життя населення, а також 
надходжень до Державного бюджету України. 

Однак на сьогоднішній день існує цілий ряд проблем. До них можна віднести: безупинне 
старіння основних фондів, недостатнє їх оновлення та невідповідність їх технічного рівня 
перспективним вимогам; зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на 
світових ринках перевезень; недостатнє використання експортного потенціалу транспортних 
послуг; незадовільний стан безпеки перевезень; значне екологічне навантаження транспорту на 
оточуюче середовище; повільне вдосконалення транспортних технологій та недостатня їх 
пов’язаність з виробничими, торговельними, складськими і митними технологіями; низький 
рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту з іншими 
галузями економіки; відставання у реалізації державних і галузевих програм в області окремих 
видів діяльності, транспорту, транспортного машинобудування, розбудови державного 
кордону. А найголовніша проблема це є бездоріжжя. 

Тому є необхідність прикладати всіх зусиль, аби підняти економіку нашої країни.   
Покращення структури транспортного комплексу країни формується під впливом 

багатьох факторів, найважливішими з яких є: науково-технічний прогрес; плановані темпи 
розвитку всього транспорту і окремих його галузей; концентрація, спеціалізація, кооперування і 
комбінування виробництва; зростання матеріального добробуту і культурного рівня 
працюючих; суспільно-історичні умови, в яких відбувається розвиток транспорту; міжнародний 
поділ праці; зміцнення позицій України на світовому ринку. 

Найбільш важливим принципом класифікації в транспортній системі є економічне 
призначення наданої послуги. У відповідності з цим весь транспорт поділяється на зовнішній і 
внутрішній. Зовнішній транспорт - це магістральний транспорт, який забезпечує транспортно-
економічні зв'язки, що виникають у процесі виробництва між підприємствами різних відомств, 
між економічними районами, окремими пунктами і країнами. Він є матеріальною основою 
процесу обігу. Робота на зовнішньому транспорті є продуктивною працею, тому що, він 
створює національний дохід, збільшуючи суспільне багатство. 

Так як транспорт використовується також і для внутрішніх перевезень, то крім 
транспорту загального користування є транспорт внутрішньовиробничий або відомчий. 
Внутрішньовиробничий транспорт також є невід'ємною складовою частиною технологічного 
процесу підприємства в якому він функціонує. Тому транспорт загального користування та 
внутрішньовиробничий в сукупності представляють одну з найголовніших баз всієї нашої 
економіки, без успішного розвитку та функціонування якої не представляється можливим 
забезпечення інтенсифікації виробництва та високі темпи його зростання. 

Саме автомобільний транспорт складається як мінімум з двох технічних елементів: 
дороги і автомобіля. При цьому первинним є автомобільна дорога. Саме вона диктує умови 
щодо вибору типу рухомого складу по прохідності і вантажопідйомності, а також багато в чому 
визначає техніко-економічні параметри експлуатації рухомого складу, а, отже, і економічні 
показники роботи автопідприємств України. 

Автомобільні дороги – це найважливіша ланка транспортної інфраструктури, без якої в 
умовах ринку не може ефективно функціонувати жодна галузь економіки. 

Отже, транспорт відіграє суттєву роль у розвитку національної економіки, забезпечуючи 
своєчасні та ефективні вантажні й пасажирські перевезення, сприяючи інтеграції економіки 
України у європейську та світову економічні системи. Таку роль транспорт може виконувати 
лише за умов постійного покращення організації перевезень, використовуючи при цьому якісне 
дорожнє покриття, яке відповідає вимогам євростандартів. 
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Завдання визначення оптимальних розмірів запасних частин автосервісного 
підприємства за критерієм максимуму прибутку при дискретному розподілі попиту 
сформульована у вигляді задачі квадратичного програмування з лінійними обмеженнями. 
Для обчислення імовірнісної міри розподілу значень компонент вектора попиту 
використана апроксимація емпіричних функцій розподілу компонент попиту 
гиперерлангівськими функціями розподілу з подальшим розрахунком відповідних 
щільностей розподілу. 

В останні роки в якості одного з важливих підходів до управління запасами 
розробляється і використовується концепція логістики. Логістика спрямована на зниження 
витрат, підвищення надійності, зменшення ризиків за допомогою узгодження і взаємного 
системного коригування планів і дій постачальницьких, виробничих і збутових ланок 
підприємства. 

Перетворення, які відбуваються в даний час у транспортній галузі країни, 
характеризуються змінами як в розмірах парку обслуговуваного рухомого складу, так і в 
структурі управління автотранспортними підприємствами (АТП). На відміну від умов 
планової економіки, коли попит на транспортні послуги АТП перевищував можливості 
підприємств автотранспортних послуг і можна було реалізовувати ці можливості 
незалежно від використовуваного складу АТП, з переходом до ринку покупця дана 
ситуація змінилася докорінно. Завдання економічної і успішної реалізації можливостей 
автосервісних підприємств в умовах конкуренції на ринку автотранспортних послуг стає 
одним із головних. Необхідними умовами її вирішення є швидка реакція підприємств на 
зміну запитів потреб, зниження витрат на виробництво транспортних послуг та 
підвищення їх якості та надійності. 

Найбільш поширеною моделлю прикладної теорії логістики є модель оптимального 
або економічного розміру замовлення (Economic Order Quantity – ЕOQ) на період 
поповнення.  

На практиці нерідко зустрічаються ситуації, коли дані по передісторії процесу 
поставок запасних частин або недостатньо представлені або малодоступні. Тоді для 
управління запасами попит моделюється в основному на базі експертних оцінок, що 
містять більше суб'єктивності, ніж випадковості. У таких випадках завдання управління 
запасами формулюється як задача оптимізації в умовах нечіткої інформації. У деяких 
роботах одноперіодний (single-period) задачі управління одно- і багатономенклатурними 
(single-item / multi-item) запасами вирішуються з використанням стратегії мінімального 
середнього і умовного ризику або нейтрального ризику. 

Найбільш поширеним є метод нейтрального ризику для одноперіодної задачі 
управління багатономенклатурними запасами, в якій попит описується дискретним 
можливостним розподілом. 

В умовах конкуренції на ринку автотранспортних послуг забезпечення 
максимального прибутку є однією з головних задач управління багатономенклатурними 
запасами автосервісних підприємств з використанням концепції логістики. Апроксимація 
емпіричних функцій розподілів компонент вектора попиту дозволяє обчислити відповідну 
щільність розподілу значень компонент вектора попиту і звести задачу визначення 
оптимальних розмірів запасу до квадратичної задачі умовної оптимізації. 
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Транспортно-дорожний комплекс – одне з найпотужніших джерел забруднення 
навколишнього середовища. Крім того, транспорт – основне джерело шуму у містах, а також 
джерело теплового і хімічного забруднення. Гази, які виділяються внаслідок спалювання 
палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200 найменувань шкідливих 
речовин, у тому числі канцерогени. Нафтопродукти, залишки від стертих шин та гальмівних 
колодок, сипкі і пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, 
забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти. У наш час автотранспорт є основним 
джерелом забруднення повітря у великих містах. Таким чином, вміст шкідливих речовин у 
вихлопних газах залежить від ряду умов: режиму руху автотранспорту, рельєфу дороги, 
технічного стану авто та ін. Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто 
шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто 
віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря.  

Забруднення поверхні землі транспортними і дорожніми викидами накопичується 
поступово, в залежності від кількості автотранспорту, що проїжджає через трасу, дорогу, 
магістраль і зберігається дуже довго навіть після ліквідації дорожнього полотна (закриття 
дороги, траси, магістралі або повна ліквідація шляху та асфальтного покриття). Для 
майбутнього покоління, яке найімовірніше відмовиться від автомобілів у їх сучасному 
вигляді, транспортне забруднення ґрунтів стане найболючішим і найважчим наслідком 
минулого. Різні хімічні елементи, особливо метали, що накопичуються у ґрунтах, засвоюють 
рослини і через них по харчовому ланцюгу переходять в організм тварин і людини. Частина з 
них розчиняється і виноситься ґрунтовими водами, потім потрапляє в ріки, водойми і вже 
через питну воду може потрапити у людський організм. Найбільш поширеним і 
найтоксичнішим із транспортних викидів є свинець. Санітарна норма вмісту свинцю у 
ґрунті – 32 мг/кг.  За даними екологів вміст свинцю на поверхні  ґрунту біля траси Київ-
Одеса в Україні наближається до 1000 мг/кг, але в місті, де дуже інтенсивний рух 
транспорту, цей показник може бути більшим у 5 разів. Більшість рослин легко переносить 
підвищення вмісту важких металів у ґрунті, лише при вмісті свинцю більше 3000 мг/кг 
починається пригнічення рослинного світу навколо дороги. Для тварин небезпечним є вміст 
150 мг/кг свинцю у їжі. Латвійські вчені встановили, що на глибині 5-10 см концентрація 
металів менша, ніж на поверхні ґрунту. Найбільше викидів накопичується на відстані 7-15 
метрів від краю проїжджої частини, через 25 м концентрація знижується приблизно удвічі, а 
через 100 м наближається до норми. Також варто звернути увагу на те, що із загальної 
кількості викидів 25% залишається на самому дорожньому полотні, а решта 75% осідають на 
прилеглій території.  

Транспорт не лише забруднює навколишнє середовище, він також є джерелом шуму. 
Рівень шуму вимірюють у децибелах (дБ). Для людини межа дорівнює 90 дБ, якщо звук 
перевищує цю межу, то це може викликати у людини нервові розлади і постійний стрес. 
Останнім часом транспортний шум став дуже гострою проблемою для населення. Тому 
потрібно використовувати альтернативу. Такими є електромобілі або гібридні авто. В них 
кількість викидів зменшується в декілька разів або й зовсім зникають. Використання 
енергії в електромобілях відбувається до п’яти разів ефективніше, ніж у звичайних двигунах. 
Шум в таких авто зовсім зникає. Тому вони є кроком у наше майбутнє. 
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Перебуваючи на дорозі, кожен несе відповідальність за виконання правил дорожнього 

руху, незалежно від того, він водій чи пішохід. Від нашої сумлінності залежить життя 
інших людей. Кожен знає, що найменше порушення може призвести до смерті. Так, 
перехрестя і рух по кільцю викликають складнощі у більшості автолюбителів. 
У містах і на дорогах між ними частенько можна побачити перехрестя з круговим рухом. 
Згідно ПДР, це перетин доріг, рух автомобілів на якому здійснюється по колу, проти ходу 
годинникової стрілки. 

  Рух по колу в обов'язковому порядку позначається знаками. Воно на даних перетинах 
доріг узгоджується з нанесеною розміткою і додатково встановленими покажчиками. Знак 
«Круговий рух», що стоїть при в'їзді, таким чином, позначає перехрестя. ПДР передбачає 
варіант кругового перетину доріг, які не містять знаків і додаткових розміток. Це досить 
часте явище на трасах. Правила проїзду кругового руху без вказівників та знаків такі ж, як 
і для нерегульованого перехрестя доріг.  У деяких випадках проїзд кругових перехресть 
оснащений світлофорами. Але це швидше виняток, ніж правило. При маневруванні  
транспортним засобом водій зобов'язаний включати поворотні сигнали на автомобілі, про 
це свідчать правила ПДР. Проїзд кругового руху включає в себе перестроювання з однієї 
смуги в іншу, тому сигнали обов'язкові, так як в противному випадку ви, швидше за все, 
станете ініціатором дорожньо-транспортної пригоди. Також не варто забувати про 
повороти при в'їзді та виїзді з кільця. 

Найбільш поширений варіант – це круговий рух і один знак, який позначає. Для водіїв 
це має означати, що на кільці використовується правило правої руки. Тобто автомобіль, 
який уже почав рух по колу, не має переваги перед в'їжджають, який є перешкодою 
справа. Таку схему мали до 2010 року кругові перехрестя. ПДР наступних років 
примушували встановлювати додатково знаки. Це необхідно для зміни напрямку руху, в 
залежності від завантаженості ділянки дороги. Таким чином почали ставити знаки 
пріоритету. Це дозволило значно удосконалити і регулювати рух для безрейкового 
транспорту. Знаки «Дати дорогу» і «Головна дорога» встановлюються в межах міста, 
перед в'їздом на кільце. В деяких випадках останній використовують спільно з табличкою, 
що вказує маршрут. У цій ситуації слід бути особливо уважним та враховувати кожен 
напрямок. 

 Зустрічається поєднання знаків «Круговий рух» і «Дати дорогу». Щоб проїхати кільце 
правильно і без пригод, потрібно звернутися до ПДР. А правила проїзду кругового руху 
повідомляють нам, що при поєднанні даних знаків перевагу мають механічні транспортні 
засоби, які знаходяться на кільці, а в'їжджаючі зобов'язані зупинитися і пропустити їх. 

В ПДР не міститься окремого пункту, містить правила проїзду кругового руху при 
в'їзді. Перед тим як заїхати на круговій перехрестя, водій автомобіля зобов'язаний 
пропустити всіх пішоходів. Кожен пам'ятає пункт ПДР, який містить інформацію про 
здійснення повороту. А саме: перед початком повороту ліворуч або праворуч, а також 
розвороту необхідно зайняти відповідну крайню смугу. Винятком з цього правила є 
кругові перехрестя. Таким чином, водій транспортного засобу не повинен стояти в 
крайній правій смузі перед в'їздом на кільце. Заїжджати на кругові перехрестя потрібно з 
тієї смуги, по якій він рухався до цього. Перебудовуватися не потрібно. Тобто, якщо ви 
рухалися в крайньому лівому ряду, на кільце зобов'язані в'їхати також на цю смугу і ніяк 
інакше. Адже якщо вам заманеться при в'їзді перебудуватися на крайню праву, то це може 
призвести до аварійної ситуації.   
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Для ефективного планування розподілу власних ресурсів, таких як час, місце, 
технічні ресурси, персонал, і обробки вхідного і вихідного потоків, необхідно на підставі 
отриманої інформації від компанії-відправника (або компанії-одержувача), проводити 
підготовку складу до приймання (відвантаження) продукції. При цьому одними з 
найважливіших, у вирішенні питання про спільну роботу транспорту і складу є такі методи 
організації взаємодії транспорту і складів, як часові графіки, узгодження продуктивності і 
сумісності навантажувально-розвантажувальних постів і парку автомобілів. 

Існуючі методи не позбавлені недоліків, необхідні для застосування в організації 
роботи кожного із зазначених елементів з метою оптимізації їх взаємодії . 

Звертаючись до методів, що використовуються при проектуванні складу, можна 
відзначити, що більшість з них недосконалі і мають істотні недоліки. Наприклад, 
методика розрахунку розмірності постів навантаження-розвантаження і зони приймання-
відвантаження має в своїй основі такі параметри, як річний товарообіг, виражений в 
грошових одиницях, середня вартість однієї одиниці продукції, і її середній обсяг. 
Природно, що використання такої методики для організації постів навантаження-
розвантаження на складах многономенклатурних підприємств є неможливим і призводить 
до неефективності функціонування системи «транспорт-склад». Існуючі методики 
розрахунку кількості постів навантаження-розвантаження і вантажних механізмів мають в 
своїй основі визначення можливого виходу з ладу робочих елементів, що в даний час в 
більшості випадків недоцільно, на увазі результатів досліджень, проведених великими 
закордонними виробниками складської техніки, про незначність випадків виходу з ладу 
вантажно-розвантажувального обладнання [4]. 

Для ефективної обробки і зберігання вхідних і вихідних матеріальних потоків при 
створенні нового складського комплексу на етапі проектування, необхідно врахувати всі 
чинники, що впливають на розмірність і виробничу потужність об’єкта. 

Для аналізу обслуговуваних транспортних засобів виділяються наступні показники: 
габарити транспортного засобу (зовнішні і внутрішні); вантажна висота; 
вантажопідйомність; наявність технологічного обладнання, що забезпечує поєднання з 
обладнанням складського об'єкта; наявність обладнання для підтримки спеціальних 
режимів зберігання і транспортування. На підставі аналізу даних, проведених за цими 
критеріями, проводиться складання реєстру транспортних засобів за групами. 

Результати даного аналізу використовуються при проектуванні складського 
комплексу в цілому і при розрахунку виробничих потужностей. 

Більш точним методом є розрахунок місткості складу за кількістю вантажних 
місць. Однак використання даного методу можливо тільки для визначення місткості 
існуючого або проектованого складу із заданими параметрами. 

Існуючі методи, що застосовуються при організації взаємодії транспорту та складу 
не відображають комплексного підходу системи взаємодії складу і транспорту. Розробка 
методики взаємодії транспорту та складу, дозволить більш оптимально організувати 
дотичну роботу зазначених елементів, тим самим, скорочуючи рівень загальних 
транспортно-складських витрат і підвищуючи рівень обслуговуваних споживачів. При 
цьому необхідне застосування моделей функціонування автотранспортних систем 
доставки вантажів, через які проходить матеріальний потік в ланцюзі постачань. 

204



ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ ВІННИЦІ ЯК 
ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ МІСТ 

Грималовський Д. О., студент 3 курсу спеціальності 
«Організація перевезень і управління на транспорті» 

Керівник: Антоненко Д.С.  

 

Вінницький технічний коледж 
 

На сьогодні в Україні є актуальним питання удосконалення транспортної мережі 
міст. Як ми можемо спостерігати, Вінниця стає прикладом правильного розвитку і 
контролю цієї важливої галузі. Злагоджена робота транспортної системи міста  — це 
особливість міста!  У місті пасажирів перевозять 6 трамвайних маршрутів (74 трамваї на 
рейсах), 15 тролейбусних маршрутів (131 тролейбус на рейсах), 14 автобусних маршрутів 
(49 автобусів на рейсах) в звичайному режимі руху, 31 автобусних маршрутів в режимі 
маршрутного таксі (252 маршрутних таксі на рейсах). Керує цією мережею комунальне 
підприємство «Вінницька транспортна компанія». 2006-го року відбулася підписання 
меморандому зі Швейцарією. В рамках проекту з 2007 по 2011 рік було передано 116 
трамваїв. Витрати на доставку та запчастини, які склали 3,9 млн швейцарських франків, 
оплатила швейцарська сторона. 
 У 2014 році місто придбало 40 нових тролейбусів та 30 нових автобусів марки 
«Богдан». За останні роки було відремонтовано 112 тролейбусів марки ЗІУ. Місто 
залучило Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) до розробки нових 
маршрутів, вивчивши пасажиропотоки міста: щодня з 5.30 до 24.00 проводився і 
вносилися необхідні зміни відповідно до наявного пасажиропотоку. Кожні 3 місяці 
вносилися певні корективи у маршрути громадського транспорту — як маршрутних таксі, 
так і комунального електротранспорту. В 2018 році ВНТУ виграв тендер по 
удосконаленню міської мережі міста Вінниці. В данний час проводяться відповідні 
дослідження для покращення транспортного обслуговування жителів міста. 

Тепер розглянемо кожен вид транспорту окремо: Вінницький трамвай: перший 
трамвай у місті з’явився в 1913 році. Після першої презентації трамвай отримав чимало 
схвальних відгуків — якісна робота, сучасний дизайн тощо. Вінницький тролейбус: у 1960-
х роках місто активно розвивалось. Відтак існуючі трамвайні лінії не могли в повному 
обсязі виконувати пасажирське перевезення у Вінниці. 30 грудня 1963 відбувся 
напівофіційний пуск першої вінницької тролейбусної лінії. Автобус: автобуси працюють 
переважно у районах приватної забудови для підвезення пасажирів до електротранспорту 
та до центру міста. 25 вересня 2018 року у Вінниці, перед майданом Незалежності, 
презентували електроавтобус Skywell. Зараз такий автобус курсує містом. Салон 
електроавтобуса Skywell може вмістити 80 пасажирів, обладнаний кондиціонером. Має 
низькополу вставку для мам з візочками або людей з інвалідністю. По експлуатаційних 
витратах електробус на 1000-1300 гривень в день дешевший за аналогічний транспортний 
засіб, що заправляється дизельним пальним. Одного заряду автобуса витрачає на 300 
кілометрів. Маршрутні таксі:у Вінниці маршрутні таксі виконують функції швидше 
допоміжного виду транспорту, хоча в окремих районах вони також виконують основну 
транспортну функцію. Більшість маршрутів скеровано зі спальних районів до центру. 
Також по місту курсує трамвай, що проводить міні-екскурсію по місту, але щоб побачити 
більше цього буде замало. 

Висновком може слугувати стан цієї галузі на сьогодні, ВТК — одне з небагатьох в 
країні комунальне транспортне підприємство, яке працює з мінімальними збитками. Це 
вдається за рахунок оптимізації виходу транспорту на маршрут, існує спеціальна служба 
вивчення трафіку пасажирів і коригування випуску одиниць техніки на вулиці міста. 
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Враховуючи тенденції ефективнішого використання рухомого складу, розглянемо 
шляхи мінімілізації витрат на пальне і технічне обслуговування. До 30% пального, що 
спалює вантажівка, залежить від використовуваних шин. Обравиши правильні шини з 
гарним показником економічності витрати пального, ви зможете зберегти свої  кошти та 
знизити рівень викидів шкідливих газів в повітря. 

Як оцінюється економічність витрати пального? Економічність витрати пального 
оцінюється від A до G на позначеній кольорами шкалі.  

A (зелений) = найвищий показник економічності витрати пального  
F (червоний) = найнижчий показник економічності витрати пального  
Що означають показники? Різниця між показником A та F може означати 

зменшення витрати пального до 15%.За умови, що середня ціна пального становить 
1,50 євро за літр, надавши перевагу шині з показником A над шиною з показником F, 
власник транспортного засобу може економити 7000 євро на рік. Не потрібно  забувати 
про зменшення впливу на навколишнє середовище.  

Що ще впливає на економічність витрати пального? Для більш економної витрати 
пального переконайтеся, що ваші шини правильно накачані. Коли тиск у шинах відповідає 
рекомендованому, то зона протектора деформується лише настільки, наскільки це 
потрібно для перевезення вантажу. Вага вантажу та кут установки коліс також впливають 
на витрату пального, так само, як і ваш персональний стиль водіння. «Екологічне водіння» 
може суттєво знизити витрату пального. 

Також є певні міфи про витрату пального. Перекачані шини значно зменшують 
витрати на пальне.  Існує поняття нормативного тиску в шині, яке залежить від 
навантаження і визначається існуючими стандартами. При такому тиску створюються 
ідеальні умови для експлуатації. Наприклад, для міжнародних перевезень в основному 
використовують автомобільні шини із максимальним тиском у 9,2 атм. Понижений тиск 
призводить до збільшення витрат на пальне і поступового зменшення терміну служби 
шини. Натомість у шинах із підвищеним тиском пляма контакту менша, тому центральна 
частина шини зношується дуже швидко. Разом з тим зменшується опір кочення і дещо 
зменшується витрата пального, але така економія, як кажуть, собі дорожче. Шина із 
підвищеним тиском перетворюється на бомбу із часовим механізмом, який ось-ось 
вибухне. Найменший наїзд на камінь або гостру перешкоду може спровокувати вибух. А 
далі — як «пощастить». Все може обійтися втратою тільки шини. А можна пошкодити 
підвіску чи навіть потрапити в ДТП. Отож, перекачані шини дають нам більше 
невиправданого ризику, ніж вигоди. Особливо небезпечно їздити на таких шинах в умовах 
підвищеної температури та у гірській місцевості. Звичайно, кожен перевізник вирішує сам 
дотримуватися норм тиску чи ні. Причіпні шини не особливо впливають на економію 
пального 
Неправда. Достовірно встановлено, що кожна вісь більшою чи меншою мірою впливає на 
економію пального. Якщо взяти вантажівку, то пропорції витрати пального будуть такими 
15–20% припадає на рульову вісь, 30–42% — на ведучу вісь, від 42% до 52% — на шини 
для причіпної осі. Тому якщо ви вирішили оптимізувати затрати на пальному, перш за все 
потрібно звернути увагу на причіпні шини, а вже потім на ведучі та рульові.  Шини, 
накачані азотом, значно економлять пальне. Азот інертний, має більшу щільність, 
порівняно із повітрям, що дозволяє шині більш тривалий час не втрачати тиск.  
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Провідні країни  визначили собі завдання: у найближчі 10–15 років позбутися нафтової 

залежності. Єдиний вихід – якомога швидше запустити в серійне виробництво водневий 
автомобіль. Європа боїться відстати, крім того, європейцям доводиться виконувати 
прийняті в них норми на викид шкідливих речовин автотранспортом, які постійно стають 
більш жорсткими. У 1993 році були запроваджені норми «Євро-1», у 1996 році – «Євро-2», у 
1999 році – «Євро-3», а з 2005 року в Європі введені в дію ще більш жорсткі норми «Євро-
4». У перспективі – повна заборона на викиди шкідливих речовин автомобілями, і тоді не 
можна буде обійтися без машини, яка працює на водні. 

Головна перешкода для впровадження водневого автомобіля – відсутність системи 
промислового отримання водню в потрібних обсягах, систем його збереження, 
транспортування й заправлення автомобілів. На думку американських фахівців, таку систему 
вдасться створити не раніше 2020–2030 рр. На перехідний період провідні автовиробники 
можуть запропонувати так звані «гібридні автомобілі»: у них економічний двигун 
внутрішнього згоряння заряджає акумуляторну батарею, яка живить електричний двигун. 
Такі автомобілі розробляються практично всіма провідними автомобільними компаніями і 
вже серійно випускаються в Японії. 

Класична схема: двигун внутрішнього згоряння рухає колеса з допомогою механічного 
приводу. Нас оточують тисячі автомобілів, але мало кому спадає на думку, що їхня ефек-
тивність катастрофічно мала. Якщо взяти так звані «умови міського циклу руху», то 
загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) автомобіля – 10–12% (за містом, де менше 
світлофорів, 15–17%). Отже, дев'ять літрів бензину з десяти просто летять в атмосферу. 

Автомобілі на водневому паливі умовно можна розділити на три класи. 
Перший – це машини зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння, який працює на водні 
або водневій суміші. Такі моделі можуть працювати на чистому водні або 5–10% водню 
додають до основного палива. В обох випадках ККД двигуна збільшується (у другому 
випадку приблизно на 20%) і вихлоп стає набагато чистішим (вміст чадного газу (СО) і 
вуглеводнів (СпНт) зменшується в півтора рази, оксидів нітрогену (КОХ) – до п'яти разів). 
Такі двигуни й автомобілі були сконструйовані й пройшли всі випробування в нас і за 
кордоном приблизно в 70–80-х роках. 

Другий – це машини з двома електроносіями, так звані гібридні, їх колеса рухає 
електропривід, енергію якому постачає акумулятор, що у свою чергу заряджається від 
високо-економічного двигуна внутрішнього згоряння, що працює на водні або суміші 
водню з бензином. Це дуже вигідно, адже ККД електродвигуна сягає 90–95% на відміну від 
бензинового (35%) або дизельного (50%). Таким чином, загальний ККД підвищується до 
30%, відповідно знижується витрата палива. Навіть якщо для підзарядки акумулятора 
використовується бензин, об'єм шкідливих викидів дозволить вкластися в норми «Євро-4» 
із десятикратним запасом. І все-таки отримати абсолютно чистий вихлоп можна тільки від 
автомобілів третього типу. 

Третій – справжній водневий автомобіль – це машина з електродвигуном, який працює 
від паливного елемента, що знаходиться в автомобілі. Теоретично ККД паливного елемента, 
що працює на суміші водень–повітря, може перевищувати 85%. Зараз вже вдалося 
одержати двигуни з ККД близько 75% – це більш ніж удвічі вище відповідного покажчика 
найкращих двигунів внутрішнього згоряння. В умовах міста такі машини одержать п'яти-
шестиразову перевагу над звичайними автомобілями. 
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Існує безліч підходів до визначення критеріїв ефективності транспортно-

логістичних послуг. За методикою П.Р. Нівена, ефективність транспортно-логістичного 
обслуговування можу бути оцінена за шістьма параметрами:  

1. Вантаж – доставка необхідного вантажу; 
2. Якість – доставка вантажу необхідної якості в незмінному стані;  
3. Кількість – доставка вантажу в необхідній кількості; 
4. Час – доставка в потрібний час; 
5. Місце – доставка в потрібне місце; 
6. Затрати – доставка вантажу за мінімальних витрат.  
Окландер М.А. стверджує, що якість транспортно-логістичного обслуговування 

може бути також охарактеризована за такими критеріями: своєчасність здійснення 
перевезення (транспортування повинно бути розпочатим без затримок і виконаним в 
установлений термін); повнота перевезень (транспортування має бути здійснено  для 
всього обсягу вантажу); збереження вантажу (процес транспортування не повинен 
призвести до втрат та зниження якості вантажу); економічність транспортування 
(забезпечення замовнику мінімізацію витрат на транспортування вантажів). 

Для визначення інтегрального показника рівня якості транспортно-логістичного 
обслуговування (кі) необхідно скористатися  наступною формулою:  

                                 кі = 22
33

22 )()()()( eeппcc qkqkqkqk  ,                           (1) 
де  ck , пk , 3k , ek  – коефіцієнт відповідно своєчасності перевезень, повноти 

перевезень, збереження вантажів, економічності перевезень;  
 cq , пq , 3q , eq  – коефіцієнт вагомості відповідно своєчасності перевезень, повноти 

перевезень, збереження вантажів, економічності перевезень.   
Важливим критерієм, що дозволяє адекватно оцінити систему транспортно-

логістичного обслуговування  є рівень логістичного сервісу. Даний показник 
розраховується за наступною формулою:  

                                               η = %100
M
m ,                                                                 (2) 

де  η – рівень логістичного сервісу ; 
 M – кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичних послуг; 
 m – кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичних послуг.  

 Визначення показника транспортного потенціалу (ТП) дає можливість визначити 
обсяг транспортної активності, що може бути здійснений підприємством  розраховується 
за формулою:  

                                             ТП = i

n

i
i pn

1
,                                                     (3) 

де  in – кількість транспортних  засобів і-тої моделі;   

ip – нормативна продуктивність транспортних засобів і-ї моделі (змінна, денна, 
річна  і т .д.); 
і = 1, …, n – кількість моделей (марок) транспортних засобів.  
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Основними завданнями розвитку автомобільного транспорту та автотранспортної системи 

України є: створення правових основ подальшого розвитку транспортних перевезень; 
поетапний перехід на принципи міжнародної транспортної і митної політики в галузі 
міжнародних перевезень вантажів; приведення основних транспортних фондів у належний 
технічний стан; введення нових технологій організації перевезень вантажів та пасажирів; 
проведення виваженої тарифно-цінової політики, яка б сприяла підвищенню 
конкурентоспроможності транспортних послуг в Україні; розвиток міжнародної співпраці в 
галузі перевезень. 

Автомобільний транспорт є однією з найважливіших сфер підприємницької діяльності, 
оскільки у процесі господарювання кожна фірма потребує перевезення матеріалів, сировини, 
готової продукції, при цьому вони використовують власний автотранспорт або користуються 
послугами автотранспортних підприємств. Автотранспорт відіграє важливу роль в соціально-
економічному розвитку країни. На сьогодні більш як 100 тис. автоперевізників надають послуги 
з перевезення 52 % пасажирів і 64 % вантажів. Оновлення парку рухомого складу 
автотранспорту відбувається повільними темпами – майже 70 % рухомого складу є технічно 
або морально застарілими, а 50 % автобусів експлуатуються більш як 10 років. Нерозв’язаною 
залишається проблема компенсації втрат доходів автоперевізників у зв’язку з перевезенням 
пільгових категорій громадян та перевезень за регульованими тарифами, оскільки неможливо 
визначити реальний обсяг доходів автоперевізників. Недосконалою є система організації 
міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автотранспортом, зокрема механізм 
перетинання державного кордону, розмитнення вантажу та отримання віз водіями 
транспортних засобів. Крім того, викиди в атмосферу шкідливих речовин, що здійснюються 
автотранспортом, становлять 95 % викидів. 

Основними причинами виникнення проблеми є: недосконалість законодавства щодо 
регулювання діяльності автомобільних перевізників, а також інших суб’єктів підприємницької 
діяльності, які забезпечують безпеку перевезень пасажирів та вантажів, та системи контролю за 
його дотриманням; недостатній обсяг фінансування витрат, пов’язаних з наданням соціальних 
послуг, за рахунок бюджетних коштів; відсутність системних підходів до забезпечення 
функціонування автотранспорту. 

Для вирішення цих проблем необхідно удосконалити систему державного управління у 
галузі автотранспорту, підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів 
шляхом виконання програм розвитку автомобільних доріг, як державного і місцевого значення, 
розвитку національної мережі міжнародних коридорів, енергозбереження, підвищення безпеки 
дорожнього руху; створення механізму надання соціальних послуг при перевезенні пасажирів у 
сільській місцевості та осіб з обмеженими фізичними можливостями; посилення вимог до 
автоперевізників та забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо безпеки 
дорожнього руху; удосконалення нормативно-правової бази щодо охорони навколишнього 
середовища, енергозбереження та використання транспортними засобами альтернативних видів 
палива; впорядкування системи страхування від нещасних випадків на транспорті; 
удосконалення системи цінового і податкового регулювання діяльності автоперевізників; 
зниження розміру ставок ввізного мита під час ввезення деяких типів транспортних засобів; 
запровадження механізму проведення безготівкових розрахунків за перевезення пасажирів на 
маршрутах міського автобусного сполучення; створення умов для оновлення 
автоперевізниками парку рухомого складу, використання новітніх технологій та інформаційних 
систем; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом посилення вимог 
до конструкцій і технічного стану транспортного засобу відповідно до європейських норм та 
стандартів у сфері безпеки дорожнього руху; розроблення гармонізованого з європейськими 
вимогами положення щодо режиму праці та відпочинку водіїв транспортних засобів. 
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Наслідком зростаючої конкуренції на ринку товарів і послуг є підвищення рівня 
вимог клієнтів. В таких умовах розвиток будь-якої компанії, орієнтованої на 
обслуговування великої кількості споживачів, має бути дуже динамічним. Його метою є 
надання послуг, якість і обсяг яких будуть відповідати очікуванням клієнтів. Цілком 
ймовірно, що навіть фірмі, яка домоглася на ринку вищого рівня сервісу і застиглою на 
мить в добросердому спогляданні перспектив і можливостей, в результаті доведеться 
побачити спини конкурентів, які будуть стрімко її обганяти. Регулярні дослідження 
переваг економічно активних груп українських споживачів показують поступову зміну 
критеріїв вибору послуги. Безсумнівно, низька ціна та висока якість товару як і раніше є 
найважливішими в цьому списку, однак вони вже не просто бажані, але швидше за все 
обов'язкові для конкурентоспроможної послуги. Сьогодні споживачі все частіше 
звертають увагу на додаткові критерії, такі як терміни доставки, можливість отримання 
замовленого товару в чітко обумовлений час, а також якісне інформаційне супроводження 
процесу виконання замовлення. 

Поки не всі фірми можуть запропонувати своїм клієнтам доставку товару в день 
отримання замовлення (звичайною практикою є доставка на наступний день). Однак 
очевидно, що в даний час стандарти обслуговування стають більш жорсткими, і від 
здатності відповідати їм буде залежати становище компанії на ринку. 

Спробуємо проаналізувати і визначити ті чинники, від яких залежать терміни 
виконання замовлення, і запропонувати шляхи вдосконалення відповідних процесів. 

При визначенні тривалості циклу «замовлення-поставка» нерідко стикаються 
інтереси різних підрозділів компанії. В даному контексті особливо гостро стоїть питання 
взаємодії транспортного підрозділу та відділу маркетингу. Менеджери збутових 
підрозділів зацікавлені в тому, щоб якомога швидше доставити товари від постачальника 
на склад і зі складу покупцям. У той же час транспортники намагаються організувати 
максимально економічний маршрут і прагнуть дочекатися моменту, коли транспортний 
засіб, що виконує доставку, буде заповнено повністю. Очевидно, необхідно зважати на 
думку обох сторін. Від успіху збуту залежить добробут всієї фірми, а грамотне управління 
транспортними витратами може істотно вплинути на кінцеву вартість товару. Зрозуміло, 
успіх збуту також залежить від ціни товару. Відомо, що витрати на виробництво деяких 
товарів складають лише близько 10% їх вартості, в той час як частка витрат на доставку 
може досягати 50%, а в ряді випадків і більше. 

Склад в даній системі також є ресурсномісткою одиницею, але, на відміну від 
транспорту, його обсяг і продуктивність не можна нарощувати до нескінченності. Його 
можливості обмежені фізичними розмірами і пропускною спроможністю зон і ділянок 
складу. При певних параметрах вантажопотоку склад або може функціонувати, або ні, 
причому забезпечити функціонування простим збільшенням чисельності персоналу або 
кількості одиниць техніки на складі зазвичай неможливо. Збільшення ж кількості 
використовуваного транспорту є закономірним наслідком скорочення циклу «замовлення-
поставка» через збільшення відстані до кожного з клієнтів, велику ймовірність 
послідовної відправки кількох машин в одну і ту ж точку і неповного використання 
ресурсів. Якщо не оптимізувати застосування транспортних засобів, витрати можуть різко 
зрости, що зведе нанівець позитивний ефект від підвищення рівня сервісу, і тільки сучасні 
логістичні підходи дозволяють знайти правильне рішення цієї складної двохкритеріальної 
задачі. 
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Проблеми правового регулювання перевезення небезпечних речовин є досить 

актуальною темою і малодослідженою. В Україні, а також за її межами з'явилося багато 
виробництв, які у своїй діяльності використовують радіаційні, отруйні і вибухонебезпечні 
речовини. Найбільш важливим є екологічний аспект перевезення небезпечних речовин. 
Інциденти, що виникають під час перевезення цих вантажів, спричиняють загибель і 
захворювання людей, тварин, забруднення доріг, промислових об'єктів, житлових 
будинків. Від цього економічні збитки можуть скласти десятки мільйонів гривень, а 
соціальні збитки — знищення природних ресурсів, національних багатств країни. 

Для того щоб розуміти реальну загрозу, яка може слідувати за перевезенням 
небезпечних речовин, потрібно знати, що під небезпечною речовиною розуміється 
хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та 
речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні 
препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку 
для життя та здоров'я людей і довкілля, сукупність властивостей речовин і/або 
особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю 
та здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним і культурним цінностям. 

Загальні положення щодо поводження з небезпечними речовинами визначені у 
статті 52 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». 
Установлено, що підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані 
додержувати правил транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, 
стимуляторів їх росту, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних 
речовин та інших препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними або їх 
складовими навколишнього природного середовища і продуктів харчування.  

Враховуючи специфічність цих вантажів та те, що вони носять потенційну 
небезпеку, до перевезень небезпечних речовин пред’являються підвищені вимоги. 
Особливі підвищені вимоги визначаються у специфічності договорів, у пред’явленні до 
самого транспорту та до підготовленості і освіченості персоналу. 

Отже, можемо зробити висновок, що в світі і в Україні, зокрема, існує достатньо 
розгалужена законодавча система регулювання перевезення небезпечних вантажів 
морським транспортом. 

Що стосується державного регулювання та контролю у сфері транспортування 
небезпечних вантажів, створюються умови для попередження негативних наслідків, до 
яких може призвести недотримання встановлених законодавством норм та нехтування 
правилами поведінки при транспортуванні небезпечних вантажів. Належне виконання 
договору перевізником обумовлене дотриманням ним низки обов’язків і необхідних умов 
для нормального початку та завершення процесу перевезення небезпечного вантажу, 
призводить до злагодженої роботи, до відсутності жертв і загрози життю і здоров’ю 
людей та навколишньому середовищу. 
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Пасажирські перевезення відіграють важливу соціальну і економічну роль. Процеси 
розвитку пасажирських перевезень відбуваються в складних умовах вирішення протиріч 
між: вагомим соціальним значенням даної сфери та її збитковістю внаслідок недостатньої 
компенсації з боку держави, необхідністю підвищення якості транспортних послуг і 
низькою платоспроможністю населення, потребою оновлення  рухомого складу та 
відсутністю достатнього обсягу інвестицій. 

В Україні є необхідні стартові умови для формування сучасної системи 
транспортних комунікацій, що відповідала б європейським стандартам. До них 
насамперед відносяться: необхідність корінного технічного переоснащення галузі й 
істотних організаційних змін у всіх видах транспорту; достатня ресурсна база і рівень 
розвитку техніки і технології; наявність кваліфікованого трудового потенціалу і 
передових науково-технічних розробок; стійка тенденція до визнання України світовою 
співдружністю як європейської держави, з яким бажано мати стабільні ділові відносини на 
широкій і довгостроковій основі і яке в перспективі буде впливати на ключові проблеми 
європейської політики; наявність затвердженої концепції створення і функціонування в 
Україні національної мережі міжнародних транспортних коридорів. 

Питання безпеки на автотранспорті загального користування стало особливо 
актуальним з переходом галузі на ринкові відносини. Роздержавлення, акціонування і 
приватизація підприємств автотранспорту загального користування, уведення спрощеного 
допуску перевізників до ринку послуг по перевезенню пасажирів привело до того, що 
зараз в Україні нараховується понад 27 тис. пасажирських перевізників, переважна 
більшість яких не має профільної освіти, не має належних умов для технічної експлуатації 
автобусів, умов для контролю їхнього технічного стану, медичного контролю стану 
здоров'я водіїв, проведення необхідних робіт зі стажування й інструктажу водіїв, 
створення їм належних умов праці і відпочинку. Усе це знижує загальний рівень безпеки 
на автотранспорті, викликає постійні порушення необхідних умов для пасажирів і 
найчастіше приводить до трагічних наслідків, 

За даними Державтоінспекції, протягом останніх років в Україні спостерігається 
збільшення кількості дорожньо-транспортних випадків  і числа людей, що загинули і були 
поранені в них. У середньому по Україні кожні 12 хв. трапляється ДТП, майже кожні 1,5 
години на дорогах країни гине людина, У середньому за добу гинуть 20 і одержують 
травми 130 учасників дорожнього руху. За 10 місяців у 2018 році на території України 
поліцейські зафіксували 122 354 дорожньо-транспортні пригоди, з них 19 915 – ДТП з 
потерпілими. На дорогах загинуло 2651 людей, також внаслідок ДТП ще 25 559 осіб 
отримали травми. 

Підсумовуючи слід зазначити, що управління розвитком пасажирських перевезень 
представляє собою складний поетапний довготривалий процес реалізації засад переходу 
залізниць України на міжнародні стандарти ведення управлінської та господарської 
діяльності. При цьому необхідно враховувати сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, 
що впливають на розвиток пасажирського сектора. Сукупність дій цих факторів 
забезпечує цілісність та єдність економічного розвитку пасажирських перевезень та 
поступове становлення беззбиткового механізму пасажирського транспорту та економіки 
держави в цілому. 
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На даний час розв’язання проблем економічного розвитку України є одними з 

перших завдань для нашої держави. Особливу увагу привертає транспортна 
інфраструктура, яка вже стала буденною темою для простого українця. Для розвитку 
економіки України важливим є підвищення ролі транспорту. 

Значна роль належить саме автомобільному транспорту. Від якості роботи 
автомобільного транспорту залежить перш за все: 

– організація безперебійної торгівлі і задоволення потреб населення; 
– рівень рентабельності торгівлі, громадського харчування і виробничої діяльності; 
– забезпечення необхідного обсягу товарообороту. 
В Україні наявний достатньо розвинутий ринок автотранспортних послуг, які 

надають підприємства різних форм власності. Автотранспортні підприємства споживчої 
кооперації займають своє місце на ринку. Та транспортне обслуговування 
підприємств  здійснює здебільшого залізничний і автомобільний транспорт, частину 
перевезень виконує також річковий, морський і повітряний транспорт. Економічна криза 
останніх років негативно вплинула на розвиток усіх галузей споживчої кооперації: 
зменшився товарообіг підприємств торгівлі та громадського харчування, випуск продукції 
на промислових підприємствах. Це  негативно позначилося на розвитку автомобільного 
транспорту. 

Протягом останніх років спостерігається велике скорочення кількості транспортних 
засобів у споживчій кооперації. Найбільш скорочено вантажні автомобілі, це призвело до 
зменшення вантажних перевезень. Простежується також тенденцію до скорочення 
кількості пікапів, автобусів, спеціальних автомобілів. 

Розвиток потенціалу автотранспортного сервісу буде сприяти захисту 
довгострокових інтересів України  на міжнародному ринку. Основними напрямами 
розвитку потенціалу автотранспортних послуг України на міжнародному ринку мають 
бути такі: 

– пріоритетні напрями в освоєнні транспортних коридорів, обсягів транзитних, 
місцевих  та експортно-імпортних перевезень, іноземного туризму, прискорення 
просування транспортних засобів на прикордонних переходах. 

– створення законодавчої та нормативної бази, яка регламентує умови роботи служб 
міжнародних автомобільних перевезень, пунктів автомобільного сервісу, їхню взаємодію 
з підприємствами галузей інфраструктури країни в процесі транспортного забезпечення 
зовнішньоекономічних зв’язків. 

– перехід на міжнародні стандарти і правила, що застосовуються при будівництві 
об’єктів автомобільного сервісу, транспортних комунікацій, при виробництві 
транспортних засобів. 

– розробка нових правил надання сервісу для транспортних засобів і їхніх екіпажів 
за умов транспортно-експедиторського обслуговування ними вантажовласників. 

– забезпечення безпечної роботи на транспорті всередині і за межами країни. 
Враховуючи дані напрями можна покращити транспортні послуг в Україні. 

      Отже, зважаючи на результати дослідження, необхідно прийняти нормативні 
акти, спрямовані на вдосконалення системи організації сервісу транспортно-
експедиторської діяльності, створення єдиної системи і розвиток експортно-імпортних 
перевантажувань вантажів автомобільним транспортом. 

213
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Мережа автомобільних доріг - одна із складових єдиної транспортної системи 

України, що задовольняє потреби суспільства в пасажирських та вантажних перевезеннях 
автомобільним транспортом. Інтеграція України у світове господарство, розширення 
торгівельно-економічних зв’язків з країнами близького та дальнього зарубіжжя, 
подальший розвиток галузей економіки, незадовільний транспортно-експлуатаційний стан 
переважної більшості автомобільних доріг призводить до необхідності розвитку 
вітчизняної дорожньої мережі. 

Для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних перевізників та 
покращити якість руху по мережі автомобільних доріг вітчизняних користувачів, 
необхідно створити правові, економічні, технічні, організаційно-технологічні, екологічні 
умови, максимально наближені до європейських. Розробка відповідних заходів повинна 
базуватися на вирішенні всього комплексу сучасних проблем, які стають перешкодою в 
процесі розвитку мережі автомобільних доріг загального користування. 

Для визначення перспектив розвитку мережі автомобільних доріг України 
загального користування, необхідно здійснити групування визначених проблем та 
встановити їх ієрархічний взаємозв’язок, що дозволить сформувати відповідну науково-
обґрунтовану систему заходів та розробити концепцію розвитку дорожнього 
господарства. Групування проблем розвитку мережі автомобільних доріг України 
загального користування та встановлення їх взаємозв’язку здійснимо за трьома 
класифікаційними ознаками: 

 1) умови та чинники, що стримують ефективний розвиток автомобільних доріг; 
 2) невідповідність мережі автомобільних доріг європейським вимогам; 
 3) наслідки незадовільного стану мережі автомобільних доріг. 
Найбільш вагомими та першочерговими проблемами розвитку мережі 

автомобільних доріг України загального користування є проблеми: 
- недостатнє фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг та об’єктів дорожнього сервісу; 
- невідповідність нормативно-правової бази та нормативно-технічної документації з 

питань будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, 
технічних умов виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами 
господарювання у сфері автодорожнього комплексу, галузевих стандартів, а також 
контроль за їх додержанням міжнародним стандартам; 

- низька якість дорожніх робіт у порівнянні з європейськими вимогами.          
Вирішення цих проблем створює передумови розв’язання проблем за другою 
класифікаційною ознакою. В свою чергу вирішення проблем другого рівня призведе до 
значного нівелювання проблем за третьою класифікаційною ознакою. 

Таким чином, запропонований ієрархічний взаємозв’язок встановлених проблем 
розвитку мережі автомобільних доріг України загального користування, що спрямований 
на її інтеграцію до Європейської транспортної мережі, дозволить здійснити розробку 
ефективної системи заходів для їх вирішення. Це призведе до поліпшення взаємозв’язків 
між суб’єктами автотранспортних перевезень як всередині країни, так і на міждержавному 
рівні, якісного забезпечення транспортного обслуговування соціально-економічних 
систем і населення, підвищення якісних та кількісних показників транзитності країни, 
посилення її впливу на європейському ринку автомобільних перевезень й збільшення 
надходжень до бюджету держави від транзитного транспортування вантажів. 
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Вже понад 100 років майже всі види транспорту пересуваються за рахунок 

надувних гумових шин. Пневматичні шини непогано зарекомендували себе як на гладких 
дорогах, так і на бездоріжжі, однак тепер компанія Michelin запропонувала зовсім нові 
шини, які повністю змінять що склалося уявлення про машини - безповітряні шини Tweel.  

Вперше про нових шинах компанія Michelin заявила ще в 2005 році. Назва цих шин 
складається з двох англійських слів «tire» і «wheel», що в перекладі означає «шина» і 
«колесо», але Tweel використовує нетрадиційну збірку маточини колеса. Цільні внутрішні 
маточини прикріплені до півосі. Навколо них розташовуються у певній послідовності 
поліуретанові спиці. Через спиці проходить розтяжної хомут, формуючи зовнішній край 
шини (частина, яка стикається з дорогою). За рахунок натягу хомута і міцності шин в них 
не використовується повітряний тиск, як у звичайних камерних шинах. Обід колеса 
пов'язаний хомутом. Шини Tweel дуже схожі на великі казкові колеса велосипеда. 

Однак поки гібрид зможе бути використаний тільки в легких авто на невеликій 
швидкості. Отже, розберемося, за яким принципом сконструйовані Tweel? В основі 

інноваційної конструкції розташовується маточина і спиці, 
які на перший погляд здаються досить немудрими. 
Стиснене повітря в конструкції відсутнє, при цьому її 
характеристики нічим не поступаються звичайним 
покришкам.  

Більш еластичні спиці забезпечують більш плавний 
рух машини. У них також можна відрегулювати поперечну 
жорсткість. Але не варто намагатися регулювати 
поперечну жорсткість самостійно, оскільки виробники 
спеціально виготовляють шини з різною жорсткістю. Для 
тестування компанія «взула» свої безповітряні шини на 
Audi A4, поперечна жорсткість яких у 5 разів була вищою 
жорсткості пневмонічних шин. У результаті машина стала 
краще вести себе на дорозі. 

Гнучкі спиці інтегровані в гнучке колесо, завдяки 
цьому Tweel з легкістю змінює свою форму залежно від 
нерівності. Принцип роботи схожий з роботою 

амортизатора, який працює на стиск і відбій. У процесі тестування, фахівці Michelin також 
з’ясували, що характеристики гібридних покришок Tweel можна регулювати незалежно 
один від одного, що вигідно відрізняє їх від стандартних шин. 
Також поки Tweel існує в єдиному екземплярі і на широкий ринок вихід поки не 
планується. Чи стане ця мрія реальністю поки точно сказати неможливо. 

Незважаючи на всі переваги безповітряних шин над пневматичними, вони мають і 
свої недоліки. Один з них - вібрація. На швидкості вище 100 км / ч шини Tweel починають 
вібрувати. Але це не саме головне, на такій швидкості виникають ще дві труднощі - шум і 
нагрівання. Швидко що крутяться колеса видають неприємно гучний звук. В довгих 
поїздках шини сильно перегріваються. 

Результати тестування показали, що «прототип Tweel» на 5% легше звичайних 
пневматичних шин. Це означає, що машина з безповітряними шинами буде споживати 
менше палива. І оскільки шини Tweel ще тільки знаходяться на стадії розробки, компанія 
планує надалі збільшити ці показники. 
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Існуюча складна обстановка з аварійністю багато в чому визначається постійно 

зростаючою мобільністю населення при наявному перерозподілі перевезень від 
громадського транспорту до особистого, що збільшується диспропорцією між приростом 
числа автомобілів і приростом протяжності вулично-дорожньої мережі, що не розрахована 
на сучасні транспортні потоки. 

Важливим засобом в організації дорожнього руху є дорожня горизонтальна 
розмітка. В даний час доведено, що нанесення розмітки доріг і вулиць сприяє зниженню 
аварійності, при цьому рух транспортних засобів стає більш організованим і 
впорядкованим, поліпшується інформованість водіїв і пішоходів. Дорожня розмітка 
наноситься відповідно до вимог дорожніх знаків, може застосовуватися як самостійно, так 
і з іншими засобами організації руху. 

Останньою новацією в даній сфері можна вважати технологію горизонтальної 
структурованої дорожньої розмітки. Її відрізняє підвищена стійкість до стирання 
елементів розмітки і їх відмінне зчеплення з колесом, а також наявність склокульок – 
компонента, що додає розмітці здатність до світлоповертання, поліпшує її видимість. 

Основні умови, яким повинна підкорятися горизонтальна дорожня розмітка, 
полягають в наступному: 1) ніякі погодні умови або погіршення видимості не повинні 
перешкоджати видимості дорожньої розмітки; 2) дорожня розмітка повинна наноситися 
такими матеріалами, які будуть максимально стійкі до різких перепадів температури, 
різного роду абразивного навантаження або механічного впливу, не піддаватися дії 
хімічних препаратів і т. д.; 3) розмітка повинна забезпечувати необхідний рівень 
зчеплення коліс з дорогою, не повинна сприяти ковзанню; 4) фарба розмітки повинна 
висихати максимально швидко, щоб її нанесення не вимагало зупинки руху на тривалий 
період часу. 

Для запобігання з'їзду автомобіля з дороги по причині засипання водія за кермом 
розробляються методи зниження аварійності на дорогах за допомогою облаштування 
розмітки, яка будитиме водія. Одним із способів зниження аварійності дорожнього руху є 
застосування шумової смуги суцільної поздовжньої розмітки. 

Шумова смуга призначена для: позначення під’їзду до небезпечної ділянки 
(нерегульований пішохідний перехід, нерегульоване перехрестя); примусового зниження 
швидкості автотранспорту при під’їзді до небезпечного місця; так само можлива 
установка в цілях поділу паркувальних місць на автостоянках, обмеження бокових смуг на 
ґрунтових дорогах, розв’язках, в населених пунктах (громадських місцях).  

Даний метод полягає в облаштуванні виїмок глибиною 10 мм, шириною 10...15 см і 
довжиною 20...35 см уздовж дороги, а також передбачається фарбування даної шумової 
смуги для збільшення видимості в темний час доби. Нанесення шумових смуг, суміщених 
з розміткою дозволяє продовжити термін служби розмічального матеріалу за рахунок 
зниження стираючого впливу від кромки відвалів снігоприбиральної техніки. 

Безпека дорожнього руху націлена, на захист життя і здоров'я учасників 
дорожнього руху. Вся дорожньо-транспортна інфраструктура повинна бути 
сконструйована таким чином, щоб, з одного боку, учасник руху не потрапляв в конфліктні 
ситуації, а з іншого боку, в разі ДТП отримував якомога меншу шкоду своєму здоров'ю. 

Шумові смуги сприяють зниженню травматизму і смертності на дорогах. 

216



РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
Конопко Я.О., студент 3 курсу спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Керівник:  Гринчук О.Д. 

Вінницький технічний коледж 
 
Автомобільні дороги задовольняють різноманітні транспортні потреби держави і 

мають господарське, адміністративно-політичне, культурне і оборонне значення. Від 
значення дороги, характеру і важливості транспортного зв'язку, що обслуговує дорога, 
залежить інтенсивність, рухомий склад і швидкість руху даною дорогою, вага рухомого 
складу, сезонні коливання інтенсивності руху, розташування дороги відносно об'єктів, які 
вона обслуговує, взаємне розташування доріг і розташування їх відносно інших шляхів 
сполучення, розмір доцільних капіталовкладень у дорожнє будівництво. дорожній 
покриття реконструкція 

Сукупність усіх доріг у державі становить її дорожню мережу, в яку входять 
дороги різного господарського, адміністративного і оборонного значення, з різним рівнем 
технічної досконалості та обладнання. 

Мережа автомобільних доріг України станом на 2018 рік становить 168546 км., в 
тому числі з твердим покриттям 162646 км., тобто 96,5%. На дорогах переважає 
вдосконалений тип покриття (капітальний полегшений складає 123000 км.). Протяжність 
доріг І категорії - 1842 км., ІІ категорії - 12860 км., ІІІ категорії - 26120 км. Протяжність 
доріг державного значення складає 13083 км. - 7,8%, місцевого значення 155463 км. - 
92,2%. За типом покриття: цементобетонні - 2825 км., асфальтобетонні - 53355 км., чорно 
щебеневі - 71684 км. 

Проте з плином часу, а також зі зростанням значення дороги виникає необхідність 
в її реконструкції. Тоді дорогу перебудовують повністю або частково. На основі 
розрахунків перспективної інтенсивності, а також на основі спостережень за швидкістю та 
складом руху і з урахуванням кількості та тяжкості ДТП проводяться економічні 
дослідження щодо обґрунтування необхідності реконструкції дороги. Також одною з 
причин реконструкції дороги може бути різке погіршення екологічного стану 
придорожньої смуги. Це спонукає до вирішення таких проблем як: підвищення 
пропускної здатності дороги, покращення безпеки руху, зменшення забруднення 
навколишнього середовища, економія пального, раціонального використання ресурсів та 
покращення комфортності руху по дорозі в рамках розробки проекту реконструкції 
дороги. 

Реконструкція – корінна перебудова, вдосконалення та переобладнання дороги. 
При реконструкції дорогу переводять до вищої категорії. Реконструкція займає проміжне 
положення між новим будівництвом та капітальним ремонтом. Реконструкція дороги 
вимагає комплексне покращення всіх її елементів, але недоцільно перебудовувати під час 
реконструкції всі елементи відповідно до вимог технічних умов для проектування нових 
доріг. Перебудовують здебільшого лише ділянки з високою аварійністю або ділянки з 
недостатньою пропускною здатністю. Проект реконструкції повинен передбачати 
забезпечення безперебійного руху транспорту протягом доби і на протязі всього року. 

Дорогу відносять до тієї чи іншої категорії по приведеній до легкового автомобіля 
інтенсивності руху. 

Категорія автомобільної дороги призначається в залежності від перспективної 
інтенсивності руху транспортних одиниць. 

Автодорожнє будівництво в Україні почало активно розвиватись. Однак, 
величезний обсяг технічних, економічних, організаційно–правових і соціально–
політичних проблем, накопичених у цій сфері, висуває підвищені вимоги до управління 
автодорожнім господарством України та його реформування. Однак, фінансове 
положення в країні не дозволяє реконстуювати всі дороги в Україні. 
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Коробка передач (КП) – це елемент трансмісії транспортного засобу з двигуном вну-

трішнього згоряння. Її основне призначення – зміна частоти і крутного моменту, що пере-
дається від двигуна до ведучих коліс, в більш широких межах, ніж може забезпечити дви-
гун. КП забезпечує можливість руху автомобіля заднім ходом, а також дозволяє 
від’єднати двигун від трансмісії під час стоянки автомобіля і руху за інерцією (накатом). 

Сучасні легкові автомобілі можуть комплектуватися різними типами коробок пере-
дач, серед яких можна виділити: ступінчасті – механічні, автоматичні, роботизовані (тип-
троніки) і безступінчасті – варіатори. У механічних трансмісіях використовуються цилін-
дричні зубчасті передачі із зубчастими муфтами і синхронізаторами, що встановлюються 
на двох або трьох валах. Для автоматичних трансмісій характерне застосування планетар-
них зубчастих передач в поєднанні з гідротрансформатором і фрикційними муфтами. В 
роботизованих коробках передач використовують планетарні передачі, турбіни, сервопри-
води і обгінні муфти. Варіатори – це клинові фрикційні передачі з металевим пластинчас-
тим ланцюгом.  

Порівнюючи механічні і автоматичні КП, можна виокремити переваги перших: про-
стота конструкції і обслуговування; невисока вартість обслуговування, великий експлуа-
таційний ресурс; мала вага і витрата палива; високі ККД і приємистість; можливість бук-
сирування автомобіля на жорсткій і гнучкій зчіпці і запуску двигуна з несправним старте-
ром чи акумуляторною батареєю; краще управління автомобілем в складних дорожніх 
умовах; можливість рухатись накатом; легший запуск зимою; можливість використання у 
спортивних автомобілях. Недоліки МКП: складність експлуатації в інтенсивному місько-
му режимі; перевантаження двигуна за некоректного увімкнення передачі; збільшений 
проміжок перемикання передач, і як наслідок, втрата потужності. 

Переваги АКП: зручність і простота використання; відсутність перевантаження дви-
гуна і втрати потужності під час перемикання передач; під час рушання з місця на рівній 
площині немає відкату. Недоліки АКП: складність конструкції; висока вартість, в тому 
числі обслуговування; необхідність охолодження; велика вага і витрата палива; низька 
приємистість; відсутність можливості буксирування; наявність поштовхів під час переми-
кання передач; невеликий експлуатаційний ресурс; низький ККД. 

Переваги роботизованих коробок передач: висока економічність (на одному рівні з 
«механікою»); дешевші ніж АКП, невелика вага; кращі динамічні властивості. Недоліки 
«роботів»: гірша плавність роботи (відчутні моменти перемикання передач); затримка під 
час перемикання передач; необхідність вимкнення нейтрал під час кожної зупинки. 

Переваги варіатора: динамічний розгін (швидший, ніж у АКП); менша витрата пали-
ва (двигун весь час працює в оптимальному режимі); максимальний рівень комфорту; 
плавний рух без поштовхів; кращі тягові властивості; вищий ККД; легке управління авто-
мобілем. Недоліки варіатора: складний і вартісний ремонт, більш вартісне обслуговування 
(заміна ланцюга, спеціальна олива); менший термін служби основних деталей (шківів, ла-
нцюга); для заднього ходу і рушання необхідні додаткові механізми. 

Очевидно, що ідеальної коробки передач не буває. Для маневреної і швидкої їзди пі-
дійдуть механіка або робот. Для відчуття комфорту в місті, і нерідкої їзди за містом не 
лише по шосе – доцільним є позашляховик з традиційною гідромеханічною АКП. Прос-
тий «робот» влаштує спокійного водія, який вибирає економічність і рівні дороги. Варіа-
тор ж придатний для любителів комфорту і граничної плавності ходу. 
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Переміщення матеріальних потоків в логістичному ланцюзі постачань неможливе без 
певних запасів, які розміщуються на складах. 

Часті зміни на сучасному ринку призводять до жорсткої конкуренції. Така ситуація 
вимагає, щоб кожна фірма, компанія, підприємство забезпечувало все більш високий 
рівень якості виробленої продукції або послуг. В іншому випадку підприємства 
ризикують втратити місце на ринку збуту. Одним із сучасних засобів досягнення таких 
результатів є використання логістичного підходу до управління компанією або фірмою. 

Предметом управління логістикою є матеріал, інформаційний потік і управління 
запасами. Рух будь-якого матеріального потоку неможливий без певних резервів 
виробленої продукції в певних місцях зберігання, які називаються складами. 

Складські комплекси є не тільки інтегрованою складовою частиною, але і 
системоутворюючою ланкою логістичної системи, в якій передбачені накопичення, 
переробка, розподіл матеріального потоку. 

У той же час сам склад є лише частиною системи більш високого рівня – 
логістичного ланцюга поставок, який визначає основні і технічні вимоги до системи 
зберігання, встановлює цілі та критерії оптимальної роботи, диктує умови обробки 
вантажів. 

Сучасний склад являє собою складний об’єкт, як технічний, так і з боку управління 
ним. Склади – це матеріально-технічна база основних гравців логістичної системи, через 
яку протікає матеріальний потік. Склади призначені для тимчасового зберігання, щоб 
забезпечити своєчасну доставку необхідних матеріалів і компонентів для виробництва або 
споживчих товарів – готової продукції. 

Умови ведення бізнесу в даний час вимагають ефективного управління 
матеріальними потоками з використанням сучасної інфраструктури складу, активного 
використання сучасних технологій, комп'ютерних програм і автоматизації процесів, 
контролю якості послуг, оскільки це значно впливає на прийняття стратегії рішень і 
організації руху матеріальних потоків. Потреба в складах існує на всіх етапах руху 
матеріального потоку, починаючи з джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем 
готової товарної продукції, що пояснює широкий спектр типів складів. 

Сервісні переваги від функціонування складів в логістичному ланцюзі іноді 
поєднуються зі зниженням витрат. Але це не завжди так. Коли існування складу 
обумовлюється в основному сервісними вигодами, його основна мета – зміцнити 
потенціал всієї логістичної системи в цілому для створення корисності часу і простору. 
Такий інвестиційний ефект практично неможливо визначити, оскільки він вимагає 
порівняння витрат і рівнів обслуговування. Таким чином, організація сервісного складу 
через ринковий сегмент може сприяти зростанню витрат, але в той же час – збільшення 
частки ринку, обсягу продажів і валового прибутку. Такі рішення мають сенс, якщо в 
кінцевому підсумку відбудеться збільшення прибутку. Складність полягає у визначенні 
впливу такого типу інвестиційного доходу. 

Також необхідно приділяти підвищену увагу прогнозуванню попиту і системі 
споживання запасів.  

Максимально точний прогноз попиту – запорука ефективності управління запасами.  
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Сучасний рух у великих містах України характеризується зростаючою інтенсивністю, 

диспропорцією між ростом автомобільного парку й мережею автомобільних шляхів. Такі 
умови висувають усе більші вимоги до організації дорожнього руху. Організація 
дорожнього руху – це комплекс технічних, програмних та організаційних заходів, 
направлених на забезпечення оптимальної швидкості руху транспортних засобів, безпеки 
й зручності усіх учасників руху, необхідної пропускної здатності існуючої вулично-
дорожньої мережі. Від правильної організації дорожнього руху залежить завантаження 
вулично-дорожньої мережі, кількість дорожньо-транспортних пригод, рівень забруднення 
міського повітря. 
      Дослідження взаємозв’язку між інтенсивністю зростання рівня автомобілізації та 
кількістю дорожньо-транспортних пригод проводилися різними урядовими та 
неурядовими організаціями, Бабковим В.Ф.; питання оптимізації швидкісних 
характеристик міського руху вивчалися у роботах Гука В.І.; аналіз роботи механізованих 
засобів регулювання дорожнього руху здійснювався Клибавичюсом А.Ю.  
      Організація дорожнього руху в місті здійснюється в середовищі “вулично-дорожня 
мережа – транспортні потоки – пішохідні потоки” за допомогою дорожніх знаків, 
розмітки, обладнання, споруд та світлофорів. Суть організації дорожнього руху – 
“Правилами дорожнього руху” зобов’язувати, забороняти чи рекомендувати водіям 
транспорту і пішоходам діяти в інтересах забезпечення швидкості та безпеки. Основний 
принцип організації дорожнього руху полягає у розділенні потоків у просторі (смуги руху, 
транспортні розв’язки, пішохідні переходи) та часі (світлофори).  
      Заходи з організації дорожнього руху повинні розроблятися на основі вивчення 
особливостей транспортних і пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі, та 
усестороннього аналізу причин дорожньо-транспортних пригод. Підвищення якості 
дорожнього руху шляхом вдосконалення організації руху не потребує великих затрат  і 
сприяє зменшенню аварійних, економічних, екологічних та соціальних втрат. 
Ефективність заходів з організації дорожнього руху проявляється у зменшенні кількості 
заторів у часи пік, збільшенні пропускної здатності вулично-дорожньої мережі (за рахунок 
зменшення затримок руху та оптимального завантаження мережі). 
     Результати досліджень  систем управління дорожнім рухом свідчать, що, при 
оптимальному управлінні, затримки транспортних засобів можна зменшити в середньому 
на 40-45%, а швидкість сполучення збільшити на 10-20%. Вирівнювання швидкості, 
зменшення кількості зупинок, а також гальмувань та розгонів транспортних засобів 
сприяють зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод на 15-17%, витрат палива 
– на 8-15%, загазованості повітря – на 23-27%. 
       Зміна умов дорожнього руху викликає відповідну зміну (як правило, зменшення) 
величини пропускної здатності вулично-дорожньої мережі. Аналіз роботи вулично-
дорожньої мережі центрів великих міст України в останні роки свідчить про те, що рух 
транспортних потоків неоптимізований, вулично-дорожня мережа, при існуючій 
організації руху транспортних потоків, не забезпечує необхідної пропускної здатності, 
основні транспортні магістралі перевантажені, на них все частіше виникають транспортні 
затори, кількість таких місць збільшується, тривалість конфліктних ситуацій на дорогах 
зростає. 
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У зв'язку з постійним зростанням автомобільного парку та переважної його частки в 

обсязі всіх перевезень визначає необхідність застосування нового підходу вирішення 
проблем забруднення довкілля, що спрямований на розробку нових моделей оцінки 
шкідливого впливу при функціонуванні автотранспортного комплексу; моделей 
організації і оптимізації перевезень; зміни державної політики та економічних регуляторів 
діяльності перевізників, що стимулюють проведення природоохоронних заходів.  

Огляд літературних джерел з проблем екологізації автотранспортного комплексу 
дозволяє зробити наступні висновки: автомобільний транспорт є основним забруднювачем 
міських територій зокрема, окремих локальних; проблеми оцінки ступеня впливу транспорту 
на навколишнє середовище досліджені недостатньо, підходи, що існують, в основному 
унікальні за критерієм застосованості; не виявлено досліджень взаємодії автомобілів у 
транспортному потоці і пов'язаних із цим змін кількості викидів шкідливих речовин; 
недостатньо досліджена проблема застосування критеріїв мінімізації шкідливого впливу при 
оптимізації перевезень; недостатньо пророблена законодавча база в галузі охорони 
навколишнього середовища при функціонуванні транспортного комплексу; відсутня система 
економічного регулювання екологічно спрямованої діяльності автоперевізників; існуюче 
методичне забезпечення для вибору оптимального маршруту руху засновано на мінімізації 
витрат у процесі перевезення вантажів та пасажирів, однак не представлена адекватна 
економічна оцінка ступеня забруднення навколишнього середовища при функціонуванні 
парку вантажних автомобілів та автобусів. 

В деяких наукових праць запропоновано перелік узагальнених заходів, що 
дозволяють знизити вплив транспорту на навколишнє середовище, а саме: вдосконалення 
нормативно-правової бази для забезпечення екологічної безпеки; створення екологічно 
безпечних конструкцій об'єктів транспорту, експлуатаційних, конструкційних, 
будівельних матеріалів, технологій виробництва; розробка ресурсозберігаючих технологій 
захисту навколишнього середовища від транспорту; розробка алгоритму і технічних 
засобів моніторингу навколишнього середовища на транспортних об'єктах і прилеглих до 
них територій, методів управління транспортними потоками для збільшення пропускної 
здатності дорожньої та вулично-дорожньої мережі у великих містах; вдосконалення 
системи управління природоохоронною діяльністю на транспорті. 

Таким чином, видно, що проблеми та шляхи їх розв'язання лежать в області 
раціонального споживання природних ресурсів, захисту навколишнього середовища від 
негативного впливу автотранспортного комплексу. З метою реалізації вищезазначеного 
підходу вирішення проблем екологічної безпеки автотранспорту для території 
найбільшого скупчення транспорту і людей (регіон, міська територія, район, місто), на 
основі проведеного аналізу можуть бути сформульовані наступні завдання з ефективного 
зниження шкідливого впливу на населення регіону: розробка математичної моделі 
взаємодії автомобілів у потоці на основі імовірнісного підходу до характеристик 
транспортного потоку на вулично-дорожній мережі з відомими параметрами її елементів; 
оцінка енерго-екологічних характеристик транспортних потоків на основі розробленої 
моделі взаємодії; вдосконалення  методів оптимізації автомобільних перевезень за 
екологічним критерієм; оцінка економічної ефективності варіантів оптимізації перевезень; 
розробка імітаційної моделі функціонування парку рухомого складу і оперативного 
управління процесом перевезень при різних конфігураціях вулично-дорожньої мережі і 
режимів руху; розробка нової тарифної політики для перевізників, оподатковування, 
штрафи та заохочення перевізників, для вдосконалювання організації та технології 
процесів доставки вантажів та пасажирів; встановлення податкових пільг для підприємств, 
що активізують природоохоронну діяльність. 

На перший погляд, такі суперечливі вимоги, створять фундамент для сприятливого 
розвитку сумлінної та якісної конкуренції та прихід на ринок більш високотехнологічних і 
уніфікованих транспортних підприємств. 
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На сьогоднішній день в суспільстві відбувається постійний розвиток і 

вдосконалення транспортної галузі, у зв’язку з чим зростає значимість даної галузі 
логістики, яка представляє собою послуги з транспортування вантажу. 

Транспортна логістика є однією з п’яти функціональних областей логістики, які 
взаємопов’язані між собою: закупівельна логістика; транспортна логістика; виробнича 
логістика; логістика фізичного розподілу; інформаційна логістика. 

Транспорт являє собою важливу ланку логістичної системи, в якій він повинен 
володіти рядом необхідних властивостей і задовольняти певним вимогам в цілях 
створення інноваційних систем збору і розподілу вантажів. Він повинен мати здатність 
перевозити невеликі партії вантажів через короткі інтервали часу відповідно до постійно 
змінюючихся запасів користувача. 

Предметом транспортної логістики є обґрунтована організація переміщення 
вантажу. Фахівці до завдань, які вирішуються за допомогою транспортної логістики 
відносять: створення транспортних систем, в тому числі створення транспортних 
коридорів і транспортних ланцюгів; забезпечення технологічної єдності транспортно-
складського процесу; спільне планування транспортного процесу зі складським і 
виробничим; визначення оптимального маршруту доставки вантажу; вибір типу та виду 
транспортного засобу; спільне планування транспортних процесів на різних видах 
транспорту. 

Управлінські функції логістики в транспортних процесах полягають в ефективному 
використанні транспорту. 

Виділяють кілька основних етапів управління транспортуванням: вибір способу 
перевезення вантажу; вибір виду транспорту; вибір транспортного засобу. 

Виділяють три основних способи перевезення: унімодальне, змішане і інтермо-
дальне. 

Унімодальний спосіб перевезення є найпростішим способом транспортування 
вантажу, в якому використовується тільки один вид транспорту. Змішаний і 
інтермодальний спосіб схожі між собою тим, що в них використовуються кілька видів 
транспорту. Одна з основних відмінностей між цими способами полягає в тому, що 
інтермодальний спосіб перевезення передбачає наявність єдиного перевізного документа, 
тобто замовник укладає договір тільки з одним оператором. 

При виборі транспортного засобу потрібно враховувати безліч параметрів, такі як: 
вантажопідйомність транспорту, габаритні розміри, як транспорту так і вантажу, 
необхідність наявності холодильних установок та ін. 

В процесі вибору способу перевезення вантажу потрібно також враховувати, що в 
подальшому обраний вид перевезення повинен відповідати таким критеріям: мінімальні 
витрати на перевезення; своєчасна доставка; максимальна завантаженість транспорту 
необхідним вантажем; підготовленість до відправки вантажу в будь-який момент часу в 
різних умовах; мінімальні втрати вантажу при перевезенні. У логістичній системі перевагу 
надають автомобільному виду транспорту, який має високу маневреність і володіє 
найбільшою гнучкістю. Є можливість відправки вантажу дрібними партіями з високою 
швидкістю доставки. Аналізуючи світові тенденції можна зробити висновок, що ринок 
транспортних послуг ускладнюється, усі елементи транспортного процесу інтегруються 
на базі застосування концепції логістики і сучасних логістичних технологій. 
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Вінницький технічний коледж 

     В Україні функціонує розгалужена мережа всіх видів транспорту. Усі вони 
тісно пов'язані між собою і взаємно доповнюють один одного. 
Автомобільний транспорт має велике значення для перевезень на короткі 
відстані безпосередньо до дверей споживача. Проте вартість перевезень його 
більша порівняно з залізничним. Україна з її переважно рівнинним рельєфом 
має сприятливі умови для розвитку автомобільного транспорту. В країні 
створено розгалужену мережу автомобільних шляхів, загальна довжина яких 
становить понад 175 тис. кілометрів, густота автомобільних шляхів 
загального користування з твердим покриттям дорівнює 269 км.кв. Це в сім 
разів більше, ніж такий же показник залізничного транспорту. 
Автомобільний шлях – належним чином обладнана для руху автомобілів 
дорога, яка за господарською важливістю, провізною спроможністю і 
технічним забезпеченням належить до категорії загальнодержавного, 
обласного і місцевого значення. У країні діють важливі автомобільні шляхи, 
якими здійснюються міжнародні та міжрегіональні перевезення: Київ – Львів 
– Ужгород, Харків – Запоріжжя, Київ – Донецьк, Київ – Дніпро – Донецьк, 
Київ – Одеса. Великими автошляховими вузлами є Київ, Полтава, Харків, 
Донецьк, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Кропивницький. Зростає роль 
автомобільного транспорту в перевезенні сільськогосподарських вантажів. За 
обсягом вантажообороту (понад 18 млрд. т.) автомобільний транспорт 
знаходиться на рівні морського. Середня відстань перевезення цим 
транспортом невелика: вантажів – 18 км, пасажирів (автобусами) – 10 км. 
Шляхи з твердим покриттям розподіляються по території досить 
нерівномірно. Найбільша їх частка, що перевищує 90 %, знаходиться в 
західних областях (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька). Крім 
перевезення вантажів і пасажирів автомобільний транспорт виконує багато 
інших функцій: забезпечує роботу швидкої медичної допомоги, пожежної 
охорони, органів громадського порядку тощо. В системі автомобільного 
транспорту України працює 1.8 млн. чоловік, що в 1.7 раза більше, ніж у 
цілому в інших видах  транспорту. Більші тут і витрати пального. 

     Висновки. Транспортна система України постійно розвивається. 
Відповідно до вимог часу і законів економічного розвитку в ній відбувається 
адекватні якісні та кількісні зміни: поліпшення технічного оснащення 
транспортних операцій, зміна географії найважливіших транспортних 
вантажо- і пасажиропотоків, структурні співвідношеннях ролі і значення 
різних видів транспорту у світовому господарстві. 
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Розглядати автомобільний транспорт слід як індустрію, пов'язану з виробництвом, 

обслуговуванням і ремонтом автомобілів, їх експлуатацією, виробництвом пально-
мастильних матеріалів, з розвитком і експлуатацією дорожньо-транспортної мережі й ін. З 
цієї позиції можна сформулювати наступні негативні впливи автомобілів на навколишнє 
середовище.  

Перша група пов'язана з виробництвом автомобілів: - висока ресурсно-сировинна й 
енергетична ємність автомобільної промисловості; - власне негативний вплив на 
навколишнє середовище автомобільної промисловості (ливарне виробництво, 
інструментально-механічне виробництво, виробництво шин і т.д.).  

Друга група зумовлена експлуатацією: витрата палива і повітря, виділення 
шкідливих вихлопів газів, викиди продуктів випробувань шин і гальм, шумове 
забруднення навколишнього середовища, матеріальні, людські втрати і втрати тваринного 
світу в результаті транспортних аварій. Третя група пов'язана з відчуженням земель під 
транспортні магістралі, гаражі і стоянки: - розвиток інфраструктури сервісного 
обслуговування автомобілів (автозаправні станції, станції сервісного обслуговування, 
мийки і т.д.); - підтримка транспортних магістралей у робочому стані (використання солі 
для танення снігів).  

Четверта група поєднує проблеми регенерації й утилізації шин, олії і інших 
технологічних рідин, самих відпрацьованих авто.  

Відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згоряння (ВГДВЗ) містять складну 
суміш, що нараховує більше 200 сполук. В основному це газоподібні речовини і невелика 
кількість твердих часток, що знаходяться в зваженому стані. 

Таким чином, автотранспорт - джерело емісії в атмосферу складної суміші хімічних 
сполук, склад яких залежить не тільки від виду палива, типу двигуна й умов його 
експлуатації, але і від ефективності контролю викидів. Потрапляючи в атмосферу, 
компоненти ВГ ДВЗ, з одного боку, змішуються з наявними в повітрі забруднювачами, з 
іншого боку - проходять ряд складних перетворень, що призводять до утворення нових 
сполук. Одночасно йдуть процеси розведення і видалення забруднювачів з атмосферного 
повітря шляхом мокрого і сухого висаджування на землю. 

На 2010 рік кількість ТЗ в Україні складала понад 8 млн. од., що у порівнянні з 
2000 роком на 21 % більше. Це спричинило викиди понад 2 млн. т. забруднюючих 
речовин серед яких: 72 % – оксиду вуглецю, 13% – вуглеводнів, 15% – оксидів азоту,  
0,5% – твердих часток. В Польщі кількість ТЗ перевищує аналогічний показник в Україні 
у 2,4 рази, а викиди СО – лише в 1,8 рази. 
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З огляду на виняткову актуальність охорони атмосферного повітря від 

відпрацьованих автомобілями газів, їхнього впливу на людей першочерговою проблемою 
є створення екологічно "чистих" видів транспорту. В даний час ведеться пошук більш 
"чистого" палива, ніж бензин. У якості його замінників розглядається екологічно чисте 
газове паливо, метиловий спирт (метанол), малотоксичний аміак і ідеальне паливо - 
водень. 

 Довгий час створювалося враження, що застосування дизельних двигунів сприяє 
екологічній чистоті. Однак, незважаючи на те, що дизельні двигуни більш економічні, 
таких речовин, як CO, NOx вони викидають не менше, ніж бензинові. Вони істотно більше 
викидають сажі (очищення від якої дотепер не має кардинальних рішень), діоксиду сірки. 
У сполученні ж зі створюваним шумом дизельні двигуни не є більш екологічними в 
порівнянні з бензиновими. Що стосується водневого двигуна, то він є екологічно чистим, 
тому що при згорянні вугле-водноповітряної суміші утворюється водяна пара і 
виключається утворення яких-небудь токсичних речовин, крім оксидів азоту, емісія яких 
також може бути доведена до незначного рівня. 

 Водень як основне паливо - далека перспектива, пов'язана з переходом 
автотранспорту на принципово нову енергетичну базу. Більш реальне застосування 
водневих добавок, що дозволяють поліпшити економічні і токсичні показники 
автомобільних двигунів. 

 У порівнянні з воднем, розглядаються поки як перспективний вид газового 
моторного палива (тому що не розроблені промислові способи його виробництва в 
достатній для масового застосування кількості) вуглеводні гази - природний і нафтовий -є 
найбільш прийнятними для автотранспорту альтернативними видами палива, що можуть 
покрити всезростаючий дефіцит рідкого моторного палива. Іспити двигунів на зрідженому 
газі показують, що в порівнянні з використанням бензину, в них міститься в 2-4 рази 
менше СО, в 1,4-1,8 рази менше NOx. 

 З погляду екологічної чистоти найбільш перспективним є електромобіль. У 
дослідно-конструкторських бюро створені пробні моделі автомобілів, що працюють на 
енергії електричних акумуляторів у межах міста, а за його межами перехід на роботу на 
звичайних карбюраторних двигунах. Ідуть роботи по створенню ідеального виду 
транспорту - автомобіля на сонячних батареях . 

 Загальний екологічний стан у містах визначається також правильною організацією 
руху автотранспорту. Найбільший викид уразливих речовин відбувається при 
гальмуванні, розгоні, додатковому маневруванні. Тому створення дорожніх "розвилок", 
швидкісних магістралей з мережею підземних переходів, правильна установка 
світлофорів, регулювання руху транспорту за принципом "зеленої хвилі" багато в чому 
скорочує надходження в атмосферу шкідливих речовин і сприяє збереженню транспорту.  
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Сучасні вимоги, які застосовуються в області оцінки безпеки руху, спрямовані на 
виявлення незадовільних дорожніх умов. Пріоритетне виділення виключно дорожніх умов 
з масиву можливих причин ДТП не може об'єктивно відображати ступінь небезпеки 
ділянки дороги. Основним недоліком, при такому підході, є неможливість встановити 
істинні причини аварійності. Дорожньо-транспортна пригода завжди викликана 
різноманіттям різних причин і вони пов'язані не тільки з дорожніми умовами. Загальним 
недоліком комплексу застосовуваних методів в області безпеки руху є повна або часткова 
відсутність можливості обліку людського фактору. 

Використання системного підходу для аналізу дорожньої поведінки дозволяє 
об’ємно і якісно визначати умови, а також причини конкретного ДТП. Відповідно до цієї 
концепції причина ДТП розглядається як особливий стан всієї системи ВАДС (водій-
автомобіль-дорога-середовище), а не як окрема підсистема. 

Постановка задач в дослідницькій роботі заснована на виявленні взаємозв'язку 
транспортної перевантаженості доріг, емоційної напруженості водія і ризику ДТП. 
Результати наукових досліджень показують, що рух в щільному транспортному потоці 
характеризується підвищеною напругою водія. При управлінні автомобілем в щільному 
транспортному потоці водієві необхідні більш високі показники часу реакції, уваги і 
прогнозування, в порівнянні зі звичайними умовами. Результатом роботи в таких умовах є 
додаткове напруження психофізіологічних функцій, через що виникають помилки, що 
призводять до різного роду конфліктних ситуацій та підвищення професійного ризику. 
Для зниження ризику, пов'язаного з людським фактором в системі ВАДС, першочерговим 
завданням є обґрунтування різноманіття зв’язків і визначення їх впливу на ризик ДТП. 
Неможливо планувати заходи щодо підвищення безпеки руху без розуміння механізму 
проходження дорожньо-транспортних пригод. При існуючому рівні автомобілізації 
водієві доводиться значну частину часу керувати автомобілем в умовах дуже щільного 
транспортного потоку, що в підсумку призводить до високого емоційного напруження. 

Основним параметром, за яким оцінюють рівень обслуговування є коефіцієнт 
завантаження. У процесі управління транспортним засобом в умовах перевантаженої 
дороги, водій задіює певні емоційні, психологічні та психофізіологічні механізми. Розподіл 
емоційного навантаження на водія нерівномірний, не постійний і залежить від рівня 
завантаження дороги. Робота водія відрізняється від інших видів трудової діяльності 
наявністю негативних емоцій, які в результаті змушують водія до вчинення помилкових дій. 
При роботі в режимі негативних емоцій відбувається різке зниження уваги, в тому, числі 
переключення і вибірковості, швидкості переробки інформації, високими темпами наростає 
стомлення, знижується працездатність. Основними факторами, що сприяють наростанню 
обсягу негативних емоцій водія є швидкісний режим і щільний транспортний потік. 

У вільних умовах руху, у міру наростання інтенсивності прямо пропорційно 
збільшується емоційне навантаження водія. Ступінь емоційного навантаження водія 
залежить від складності конфліктної ситуації. При виникненні легкої конфліктної ситуації 
емоційне навантаження водія змінюється в межах від нормального до високого. При 
середній і критичній конфліктній ситуації навантаження на емоційну сферу водія дуже 
висока. 

Таким чином, вільні умови руху можна характеризувати певним рівнем емоційного 
навантаження в межах від високого до дуже високого. 
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Основною часткою функціонування транспортного комплексу є перевезення 

пасажирів та вантажів. Інтеграція України до ЄС та вступ до Світової організації торгівлі 
вимагають постійних змін правового регулювання перевезень та прийняття нових 
нормативно-правових актів у цій сфері.  

Законодавство про автомобільний транспорт складають закони України «Про 
автомобільний транспорт» , «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про функціонування 
єдиної транспортної системи України в особливий період» та інші нормативно-правові 
акти України. 

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні не 
регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів, 
пошти та перевезення вантажів у міжнародному сполученні, оскільки такі перевезення 
мають свої особливості, що стосуються виконання комплексу вимог під час вантажо-
розвантажувальних робіт. 

Головним джерелом всього законодавства у сфері перевезення небезпечних 
вантажів всіма видами транспорту є Рекомендації ООН з перевезення небезпечних 
вантажів: Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних 
перевезень дорогами, що входять до затверджених маршрутів руху) включено до Переліку 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, наведеного у Законі 
України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності». 

Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів, видається 
Національною поліцією України через дозвільні центри. Порядок погодження дорожнього 
перевезення небезпечних вантажів визначено в розділі 10 Правил. У разі відповідності 
документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання 
погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу, встановленим вимогам 
підрозділ УБДР ДПД Національної поліції України видає погодження у строк не пізніше 
ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви. 
Дозвіл на початок міжнародного перевезення відходів видається після того, як: 

 компетентний орган країни експорту відправив повідомлення про намір 
експортувати відходи компетентним органам країни імпорту та країн транзиту чи це 
повідомлення було відправлено виробником або експортером через компетентний 
орган країни експорту; 
 компетентний орган країни експорту отримав письмове підтвердження 
компетентного органу країни імпорту в тому, що відходи будуть утилізовані (видалені) 
екологічно безпечним способом, і дозвіл на ввезення в країну цих відходів, а також 
згода компетентних органів країн транзиту на транзит відходів. 

Отже, в умовах проведення в Україні соціальних та економічних перетворень 
важливого значення набуває проблема подальшого розвитку і вдосконалення правового 
регулювання відносин у сфері транспортної діяльності. Це обумовлено перш за все тим, 
що економіку будь-якої держави неможливо уявити без послуг із перевезення вантажу та 
пасажирів автомобільним транспортом. 
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Автомобільний транспорт є галуззю матеріального виробництва, яка здійснює 
транспортування вантажів по автомагістралях. Економічна специфіка цієї сфери 
економіки дещо своєрідна. Автомобільний транспорт фактично не виробляє матеріальних 
цінностей. 

Він бере участь в процесі виробництва: 
- здійснюючи доставку сировини і комплектуючих необхідних для 

виготовлення певних видів продукції. 
Транспортні витрати включають до собівартості готового товару або продукції. У 

деяких галузях ця величина може досягати 30%. Транспорт є найважливішою ланкою 
інфраструктури ринку. 

Представництво автомобільного транспорту в світі. У світі зареєстровано близько 
600 мільйонів рухомих одиниць автотранспорту. 

З них: 
- 86% легкові; 
- 13% вантажні; 
- 1% пасажирські автобуси. 

Найбільша кількість автомобілів в Європі (40%), США (32%) і Азії (21%). 
Автомобільний транспорт активно розвивається за рахунок удосконалення характеристик 
транспортних засобів, впровадження високоефективних технологій та розширення мережі 
автомагістралей. Спостерігається світова тенденція поступового переходу на екологічні 
види палива. 

Фахівці прогнозують зниження відносної частки автотранспорту в розвинених 
країнах за рахунок збільшення його кількості в Росії, Україні, Китаї, Бразилії та Індії. 
Експерти припускають щорічне збільшення на 1,5-2% чисельності вантажного 
автотранспорту в Європейських країнах до 2020 року. Світовий щорічний приріст 
протяжності автомобільних доріг можна порівняти з ростом чисельності автотранспорту. 

Країни з розвиненою промисловістю зберігають лідерські позиції за якістю 
автодоріг. Нові дороги будуються і в країнах, що розвиваються, але темпи будівництва не 
досить високі. 

Автомобільний транспорт в більшості країн розвивається швидше інших видів 
(залізничного, авіа -, морського) і є основним для переміщення вантажів усередині країни 
і в найближче зарубіжжя. 

Отже, основними перевагами автомобільного транспорту є: 
- доставка вантажів в найвіддаленіші регіони; 
- можливість доставки вантажів без проміжної перевалки; 
- екстрена доставка швидкопсувних і термінових вантажів за рахунок швидкого 

переміщення по відмінно обладнаним автодорогах; 
- можливість формування ланцюжків поставок продукції; 
- транспортування товарів збірними партіями для кількох підприємств малого 

бізнесу розташованих в одному або суміжних районах; 
перевезення негабаритних вантажів; 
- висока гнучкість і маневреність обслуговування техніки.  
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Транспорт відіграє значну й водночас особливу роль у національному 

господарстві – забезпечує зв’язок виробництва і споживання, підтримує активність 
функціонування і розвитку економіки, рух товарно-матеріальних потоків, мобільність 
робочої сили, задовольняє потреби населення у перевезеннях і переміщеннях. 

Транспортна інфраструктура держави формує своєрідний «каркас» території, 
суттєво впливає на територіальний поділ праці, обумовлює динамічність і ефективність 
соціально-економічного розвитку окремих регіонів і країни в цілому, її участь у 
міжнародних зв’язках. Виведення економіки з кризового стану, забезпечення 
обороноздатності держави, вирішення багатьох соціально-економічних завдань мають 
базуватися на політиці динамічного й ефективного розвитку транспортно-дорожнього 
комплексу (ТДК) 

Транспорт, який є однією з найбільш фондоємних галузей національного 
господарства, потребує значних капітальних інвестицій. Проте ресурси держави обмежені, 
а власні кошти підприємств недостатні і спрямовуються, в основному, на поточні цілі. 
Механізми державно-приватного партнерства не набули поширення через відсутність 
належної нормативно-правової бази та захищених гарантій прав інвесторів, у тому числі 
іноземних. 

Другою системною причиною кризового стану транспортної галузі є те, що ринкові 
механізми ще не стали основним її регулятором. Слабкими є механізми конкуренції та 
самоорганізації транспортних підприємств, а державне регулювання ринку транспортних 
послуг залишається недостатньо ефективним. 

По-третє, світові тенденції розвитку товарних ринків, підвищення мобільності 
населення, глобалізаційні процеси та євроінтеграційні процеси висувають нові умови до 
функціонування транспортних систем і ринків, проте державна політика щодо розвитку 
транспортної галузі не відповідає цим вимогам. 

По-четверте, російська військова агресія проти України має на меті, у тому числі, 
руйнування економіки, інфраструктури, перспектив європейської інтеграції, використання 
транзитного потенціалу країни та ін. 

Крім усього вищезазначеного, відчувається тривала інституційна слабкість 
державного регулювання розвитку транспорту. Зокрема, Транспортна стратегія України 
на період до 2020 р. не набула втілення у конкретних програмних документах, на сьогодні 
не існує затверджених програм розвитку транспортних галузей на середньострокову 
перспективу (за винятком Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 рр.). Внаслідок цього, 
розвиток залізничного, водного, авіаційного, автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства України відбувається значною мірою за інерцією і не спрямований на 
досягнення конкретних і обґрунтованих цілей. 

Структурні реформи відбуваються украй повільно. Практично нічого не робиться 
для зменшення негативного впливу ТДК на навколишнє природне середовище, 
насамперед у містах і промислових центрах країни. 
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З моменту своєї появи система динамічного кермування від Volvo (VDS) стала 

гарантом чудової курсової стійкості на високій швидкості, повного контролю на 
низькій швидкості, а також значно меншого напруження у м’язах. Відтепер вона також 
допомагає уникнути заносу і ненавмисної зміни смуги, дозволяє водію налаштувати 
параметри керма та навіть вирізняється функцією віддаленого рульового управління. 

Запатентована ними технологія об'єднує у собі традиційний гідравлічний 
кермовий механізм та електричний мотор, з'єднаний з кермовим механізмом. 
Обробляючи вхідні сигнали від кількох датчиків, електронний блок управління 
визначає напрямок руху вантажівки, а також наміри водія. Мотор отримує сигнали від 
системи управління 2000 разів на секунду, користуючись концепцією під назвою 
«накладення крутного моменту» (torque overlay) для коригування мимовільних рухів 
керма та надання допоміжного зусилля за необхідності. Відтепер динамічне управління 
Volvo доступне для всіх конфігурацій мостів, включно з подвійним переднім мостом. 

На високих швидкостях система динамічного управління від Volvo забезпечує 
стійкість та дотримання курсу вашою вантажівкою. А при повільному та обережному 
маневруванні вона збільшує зусилля на кермі, які вам необхідні, незалежно від ваги 
вантажу. Ми з повною впевненістю заявляємо, що ви можете керувати новим Volvo FH 
одним пальцем. 

Volvo зробили так, щоби рух назад навіть повністю завантаженої вантажівки не 
складав для водія жодних зусиль. Динамічне управління від Volvo забезпечує 
неймовірну точність руху, при цьому фізичні навантаження на водія зводяться до 
мінімуму, а кермо повертається у нейтральну позицію автоматично. А з покращеною 
курсовою стійкістю ви можете проїхати на вантажівці заднім ходом понад 100 метрів та 
не збитися з курсу. Ви змушені коригувати курс після гальмування або проїзду ділянки 
з нерівною поверхнею? Це все у минулому. Поштовхи через нерівності, вибоїни та 
розмітку на дорозі? Ви їх майже не відчуватимете. Система динамічного управління від 
Volvo навіть компенсує вплив сильного бокового вітру. Тому ослабте стиснення керма 
– вантажівка не змінить свій напрямок, поки ви самі не захочете цього. З динамічнім 
кермуванням від Volvo з можливістю персональних налаштувань парадом керуєте ви. 
Саме ви налаштовуєте опір керма згідно умов водіння та власних потреб. Ви можете 
вибрати попередньо налаштовану конфігурацію або створити власну. Результат — 
враження від водіння, що повністю відповідають вашим сподіванням. Динамічне 
кермування Volvo з допоміжною функцією підтримання стійкості мінімізує ризик 
заносу. У разі визначення ознак заносу система негайно й плавно втручається в 
кермування. Вона допомагає вам повернути кермо у протилежну сторону й 
стабілізувати вантажівку — ви навіть не встигнете збагнути, що могло трапитися.  
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Для українського ринку перевезень є типовими багато порушень. Зокрема: 
перевантаження автомобілів, перевезення вантажу в умовах, що не властиві йому, 
порушення техніки безпеки. Також одним з найчастіших порушень є порушення часових 
рамок праці, водії змушені працювати багато годин поспіль. Дана тема є актуальною, адже 
одна з головних причин дорожньо-транспортних пригод це недостатня тривалість сну. Саме 
простий недосип є причиною 20% від загальної кількості аварій, а для людей, сплячих 
менше 5 годин на добу, можливість потрапити в ДТП така ж висока, як у п'яних водіїв. За 
даними різних досліджень, найнижча ймовірність аварії у водіїв, що спали не менше 7 
годин на добу. Тільки при здоровому сні досягається адекватне сприйняття людиною 
дорожніх обставин і необхідна координація дій. Якщо водій буде спати менше 7 годин на 
добу, в проміжку між 6 і 7 годинами, ймовірність ДТП для нього зростає в 1.3 рази. При сні 
в 5-6 годин, вірогідність вже становитиме 1.9 раз. Найнебезпечнішим є 4-5 годинний сон, 
він підвищує ймовірність ДТП в 4.3 рази. Ймовірність потрапити в ДТП керуючи 
транспортним засобом 18-19 годин на добу можна порівняти з водієм, що знаходиться в 
стані алкогольного сп'яніння. Той, хто спить менше 4 годин на добу, за статистикою 
потрапляють в неприємні події на дорогах майже в 12 разів частіше, що відповідає ризику 
водіння для людей, що знаходяться в стані сильного алкогольного сп'яніння. 

Визначення тривалості робочого часу і часу відпочинку водіїв зазначено в 
Положенні про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, який 
затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 07.06.2010 № 340 та 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 р. за № 811/18106.  

Нормальна тривалість робочого часу водіїв не повинна перевищувати 40 годин на 
тиждень. У разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого 
дня (зміни) не може перевищувати 10 годин. Якщо нормальна тривалість робочого дня 
охоплює тривалі простої, очікування у ТЗ чи на робочому місці або якщо водію необхідно 
дати змогу доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) 
може бути збільшена до 12 годин за умови, що час керування протягом дня (зміни) не 
перевищує 9 годин. 

Враховуючи не тільки актуальність проблеми, а й те, що наведені порушення 
увійшли в повсякденне життя робітників і роботодавців, змінити щось на краще можна 
тільки жорсткими методами:  

 контролем за виконанням законів, норм, положень та інших документів України, 
що регулюють робочий час водіїв; 

 нормативно-правова база України, що стосується даного питання повинна бути 
переглянута та допрацьована відповідно до Європейської; 

 введення жорстких штрафних санкцій до водіїв, роботодавців та інших осіб, що є 
причетними до порушення норм трудового часу; 

 встановлення суми штрафів на рівні ЄС; 
 введення додаткових заходів щодо захисту тахографів від зламу, стороннього 

втручання в їх дію; 
Таким чином, можна зробити висновок, що дана проблема гостро виражена 

протягом довгого часу, а відсутність покарань дає можливість здійснювати порушення без 
страху. Тому викорінити проблему можна лише жорсткими методами. Це дозволить 
зменшити кількість ДТП, зробити вантажні перевезення безпечнішими, а також, у 
перспективі, полегшить співпрацю українських перевізників з зовнішніми ринками, адже 
інші країни будуть налагоджувати співпрацю з Україною, маючи інформацію, що тут 
дотримуються норм і законів. 
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Енергетика країни є основою національної економіки, найважливішим чинником її 

розвитку, системоутворюючою, базовою галуззю. Немає сумнівів, що від сталої роботи та 
розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) сьогодні залежить доля реформ і 
майбутнього України. На сучасному етапі енергозбереження виступає важливішим 
фактором розвитку світової економіки. Серед первинних енергоносіїв виокремлюють 
нафту, природний газ, вугілля, атомну та гідроенергетику, виробництво яких 
характеризується стало високими темпами росту і відрізняється постійним сприйняттям 
до інновацій. 

Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок власних джерел 
ПЕР вона покриває свої потреби лише на 47-49%. За рахунок власного видобутку 
покривається 10-12% потреб у нафті та 20-25% – у природному газі. На сьогодні Україна 
посідає 19 місце в світі при щорічному видо-бутку нафти 3-4 млн. тонн. Потреби країни в 
нафті становлять 35-40 млн. тонн на рік. Забезпечуючи їх лише на 10% за рахунок 
власного видобутку. 

Розміщення підприємств нафтопереробної 
промисловості залежить від розмірів 
споживання нафтопродуктів у різних 
районах, техніки переробки та 
транспортування нафти, територіального 
співвідношення між ресурсами. 

Нафтопереробні заводи (НПЗ) 
відрізняються за рівнем потужності, 
технологічної оснащеності і номенклатурою 
продукції, що виробляється. Однак 
загальною рисою українських 
нафтопереробних заводів є застарілість 

більшості технологій, низька глибина переробки нафти, невеликий рівень виходу світлих 
нафтопродуктів. А ще – низька якість продукції, якою заправляються вітчизняні власники 
авто. 

Нафтопереробна промисловість України представлена Лисичанським, Кременчуць-
ким, Херсонським, Надвірнянським, Дрогобицьким та Львівським нафтопереробними 
заводами. 

Немає сумнівів, що ПЕК комплекс України потребує вкладання коштів. 
Фінансування розвитку галузей ПЕК може здійснюватись за рахунок таких заходів: 
оптимізації цінової і тарифної політики та доведення інвестиційної складової тарифу на 
енергоносії з врахуванням цільової надбавки до рівня, що забезпечує достатню 
інвестиційну привабливість проектів; законодавчого запровадження прискореної 
амортизації основних фондів ПЕК.  

Найважливішим завданням сьогодення України для забезпечення її виживання як 
суверенної держави та повноцінної участі у міжнародних відносинах є вибір ефективної 
моделі розвитку, розробка стратегії та системи національної безпеки, які мають бути 
адекватними геополітичній ситуації, що склалася. Важливе місце у вирішенні цих 
проблем займають питання створення умов для ефективної роботи та розвитку 
українського паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). 
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 Автомобільний транспорт - вид транспорту, який здійснює перевезення вантажів і 
пасажирів по безрейкових шляхах. Основні сфери дедалі більше розширюваного 
застосування автомобільного транспорту — розвіз й підвіз вантажів магістральним видом 
транспорту, перевезення промислових і сільськогосподарських вантажів на короткі 
відстані, внутрішньо міські перевезення, перевезення вантажів з торгівлі та забезпечення 
будівництва, можливість доставки вантажів «від дверей до дверей». На великі відстані 
автомобільний транспорт перевозить швидкопсувні, особливо цінні, потребуючі швидкої 
доставки, незручні для перевантаження та інші види транспортного вантажу. Нині без 
автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства. 

Є різноманітні види вантажоперевезень, кожен із яких має переваги та недоліки. 
Найпоширеніший тип вантажоперевезень — автоперевезення. Це  один з 
найпопулярніших видів доставки вантажів. Вантажоперевезення цього виду мають такі 
переваги, як швидкість доставки вантажу без проміжних перевалок і можливість 
контролю його стану у процесі вантажоперевезення. Як і любий інший вид вантажних 
перевезень, цей має свої «плюси» і «мінуси». 

Переваги: 
- можливість доставки вантажів від вантажовідправника до одержувача без 

перевантаження; 
- забезпечення високої схоронності вантажу; 
- велика мобільність і швидкість вантажоперевезення; 
- ритмічність перевезення вантажів, т. е. не потрібно накопичення вантажів у 

великому обсязі; 
- незалежність місцеположення відправника і одержувача вантажу від морських і 

річкових портів, так як і у містах, на автомагістралях, залізничних коліях. 
Недоліки: 
- обмеженість використання на великі відстані під час перевезення значних партій 

вантажів; 
- залежність від дорожньої мережі; 
- дорогий вид транспорту при вантажних перевезеннях на великі відстані; 
- обмеженість з перевезення негабаритних вантажів. 
Для перевезень торговельних вантажів підприємствами транспорту загального 

користування необхідно додержувати заведеного порядку їх планування та організації, 
який базується на укладанні між перевізниками та замовниками (вантажовідправниками 
або вантажоодержувачами) договорів про перевезення вантажів автомобільним 
транспортом. Ці договори є основною організаційно-правових документів з планування та 
організації перевезень. 

Отже, можна дійти одного простого висновку: вантажоперевезення в наші дні 
справді є невід'ємною частиною життя суспільства. 
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Основною проблемою експлуатації техніки, обладнаної дизельними ДВЗ, в умовах ни-
зьких температур є проблеми з подачею пального системою живлення через його криста-
лізацію та застигання. Причиною цього є низька якість пального та невідповідність його 
властивостей вимогам стандарту, зокрема за низькотемпературними властивостями. 

Метою конструктивного удосконалення системи живлення двигуна є підвищення на-
дійності його роботи в осінньо-зимовий період експлуатації.  

Суть конструктивного удосконалення полягає в обладнанні двигуна підігрівачем пали-
ва змієвикового типу. Загальний вигляд підігрівача показано на рисунку.  

Для підведення палива до підігрівача і 
відведення від нього підігрітого пального 
використовуються паливо проводи серійного 
виробництва. Зовні підігрівач покритий ізо-
ляційним матеріалом. 

Суть роботи удосконаленої системи жив-
лення полягає в наступному. Якщо температу-
ра навколишнього середовища експлуатації 
транспортного засобу не нижча - 15ºС система 
живлення використовується без підігрівача. 

Якщо температура опускається нижче - 
15ºС, і шофер не впевнений в якості пально-
го, яким заправляється автомобіль (відсут-
ність зимового палива) слід використовувати 
підігрівач. Для цього необхідно відкрити 
кран подачі охолоджуючої рідини з системи 
живлення двигуна до підігрівача. 

Підігрів палива відбувається завдяки теп-
лообміну між охолоджуючою рідиною з дви-
гуна внутрішнього згоряння, температура 
якої становить 90…95 ºС. Конструкція піді-
грівача забезпечує підігрів палива з – 15 ºС 
до 20 ºС, причому, температура охолоджую-
чої рідини не знижується нижче 80 ºС. 

Завдяки підігріву зменшується в’язкість 
дизельного пального, розчиняються парафі-
нові вуглеводні, покращується прокачування 
паль-ного через очисні фільтри, а також по-
кращується його розпилювання форсунками 
в циліндри двигуна. 

Запропонована конструкція є простою у 
виготовлені, експлуатації та обслуговувані і 
може бути виготовлена в умовах підприємства, де є ремонтна майстерня. 

Запропонований підігрівач можна використовувати як на автомобілях так і на тракто-
рах, обладнаних дизельними двигунами. 
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Рисунок - Підігрівач палива 

1 – корпус; 2 – змійовик; 3 – кришка корпуса; 
4 – кришка; 5 – прокладка; 

6 – прокладка; 7 – теплоізолятор; 
8 – штуцер; 9 – хомут; 10 – пиливо-провід;  

11 – трубопровід; 12,  
13 – болти; 14 – гвинт; 15 – манжета;  

16, 17 – шайба стопорна; 18 – шайб плоска;  
19 – гайка; 20 – шайба мідна 
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Правове регулювання цивільних правовідносин, у тому числі з перевезення вантажів 
автомобільним транспортом і його різновидів, забезпечується через його механізм. 

Наразі ведеться пошук шляхів підвищення ефективності регулювання суспільних 
відносин приватним правом взагалі та окремих його інститутів на основі ідей універсалізації, 
а в Україні – напрямку його адаптації до положень законодавства ЄС. 

Видатний теоретик права С. С. Алексєєв висловився, що у правовому регулюванні 
задіяні самі правові норми та індивідуально-правові акти компетентних органів і осіб, 
необхідні для регулювання певної групи суспільних відносин, належної реалізації 
диспозицій чи санкцій цих норм. 

Правове регулювання має свої загальні ознаки, які охоплюються його поняттям. Таке 
регулювання: а) є впливом норм права на поведінку учасників правовідносин при здійсненні 
їх прав, задоволенні економічних у даному разі потреб щодо один одного; б) по суті є 
результатом зусиль держави в особі її правотворчих органів, які уповноважені 
впорядковувати транспортні правовідносини шляхом прийняттям правових норм чи в 
необхідних випадках індивідуальних рішень у відповідності з цими нормами та відстеження 
результативності їх регулятивного впливу; в) є організуючим впливом на учасників 
транспортних правовідносин шляхом встановлення диспозиції норми як ідеального за даних 
умов алгоритму поведінки їх учасників; г) має цілеспрямований та результативний характер, 
зокрема стимулювання дотримання єдиного та найбільш безконфліктного здійснення прав та 
виконання обов’язків при перевезенні вантажів відповідно міждержавним і державним 
потребам. 

До механізму правового регулювання цих правовідносин норми цивільного права 
взагалі, спеціального законодавства та конкретного договору які через: а) юридичні факти; б) 
правове становище сторін; в) правовий режим його предмета; г) встановлені права та 
обов’язки; г) види, способи стимулювання, обмеження і заборони; д) види та засоби хисту 
порушених суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів сторін забезпечують 
однотипне регулювання та захист порушених прав. 

Таким чином, у механізмі правового регулювання перевезень норми позитивного 
права є основними, вони на індивідуальному рівні конкретизуються договором перевезення і 
забезпечують регулятивний вплив в через: а) юридичні факти; б) правовий режим вантажу; 
в) правове становище сторін; г) встановлені права та обов’язки. 
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Протягом останніх пʼяти років в Україні загострилася проблема безпеки дорожнього 

руху. Спостерігається тенденція до стрімкого погіршення ситуації, що потребує 
невідкладного вжиття заходів реагування. Так за останні роки 70% загальної кількості 
дорожньо-транспортних пригод з потерпілими в Україні сталися в населених пунктах, при 
цьому кількість загиблих у таких дорожньо-транспортних пригодах становить 
43,8% загальної кількості загиблих, що вище відповідного показника більшості країн 
Європейського Союзу, який у середньому становить близько 33%. Як свідчить досвід 
країн Європейського Союзу, подальше зниження показників аварійності потребує 
здійснення комплексу заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, одним з яких є 
удосконалення автомобілів. 

Активна система безпеки необхідна для забезпечення максимально безпечного 
управління машиною, при аварійній ситуації на проїжджій частині дороги, або, 
безпосередньо, самої аварії. Таке управління є в сучасних дорогих автомобілях, з 
максимальним комфортом для водія та пасажирів. 

Експресивний дизайн, передові технології та мистецтво задовольняти найвищі  
вимоги - новий Audi Q8 поєднує в собі всі ключові риси бренду. Його спортивна 
зовнішність викликає чіткі асоціації з дизайном першої моделі quattro, а нова восьмикутна 
решітка радіатора Singleframe чітко вказує в майбутнє. Салон чотиридверного 
позашляховика-купе нагадує зону відпочинку: він просторий, розкішний та пропонує 
широкі комунікаційні можливості. Різноманітні інтелектуальні системи, починаючи з 
MMI touch response і закінчуючи системою голосового керування, та високотехнологічна 
система навігації ведуть просто в цифрову епоху. Ходова частина і привод доповнюють їх 
впевненою маневреністю, причому в разі потреби - навіть поза дорогами з твердим 
покриттям. 

Під час паркування, на міських вулицях або в далеких поїздках - Audi Q8 підтримає 
свого водія у багатьох ситуаціях. До переліку систем, що роблять свій внесок у 
вдосконалення автомобіля, належать адаптивний круїз-контроль Adaptive Fahrassistent  
(Adaptive Cruise Assist (ACA)), асистент Effizienzassistent (Efficiency Assist), асистент 
Kreuzungsassistent (Crossing Assist), система попередження про зміну смуги 
Spurwechselwarnung (Lane Change Warning), система попередження про наближення до 
бордюру Bordsteinwarnung (Curb Warning) та камери системи кругового огляду 
Umgebungskameras. Їх функціонування забезпечує центральний контролер систем 
допомоги водію. Він постійно розраховує диференційовану модель оточення та 
використовує її для управління системами допомоги водієві. Необхідні для цього дані 
контролер отримує (залежно від комплектації) за допомогою до п'яти радарних датчиків, 
шести камер, дванадцяти ультразвукових датчиків та лазерного сканера. Орієнтовно на 
початку 2019 року стануть доступними інші високотехнологічні асистенти, такі як 
асистент дистанційного керування паркуванням у гаражі Remote Garage Pilot.  

Отже сучасні автомобілі є досить таки безпечні як для водія так і пасажирів, тому з 
кожним роком утилізуються старі автомілі, а на їх заміну приходять нові, більш безпечні 
та кофмортні транспортні засоби. 
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Однією з важливих екологічних проблем є транспортні системи пересування, 
зокрема ті, що забезпечують функціонування великих населених пунктів, зв'язків між його 
частинами. Насамперед це масові види транспортних засобів - автомототранспорт, 
електротранспорт, які функціонують у межах міста. 

У світі налічується багато мільйонів автомобілів, які спалюють величезну кількість 
нафтопродуктів, суттєво забруднюючи атмосферне повітря, насамперед у великих містах. 
Вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння (особливо карбюраторних) містять 
величезну кількість токсичних сполук – бенз(о)пірену, альдегідів, оксидів азоту та 
вуглецю і особливо небезпечних сполук свинцю (у випадку застосування етильованого 
бензину). 

Тому більшість європейських країн надають перевагу розвитку екологічно чистому 
виду транспорту. У  Європі зараз понад мільйон автомобілів на електротязі. У першому 
півріччі продажі виросли на 40%. За цей час на континенті продали близько  195 тис. 
електромобілів, що на 42% більше ніж за такий ж період 2017 року. Причина такого 
стрибка – збільшення кількості зарядних станцій у містах. Якщо ця тенденція 
продовжуватиметься, загальна кількість європейських електрифікованих машин може 
досягти 1,35 млн. до кінця цього року. Лідерами за кількістю екологічно чистого 
транспорту є Німеччина, Франція та Англія. Провідну позицію займає також Норвегія. 

Audi також активно розвиває лінійку електромобілів, і черговою новинкою став 
концепт-кар e-Tron GT, який дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі. Найближчим 
часом прототип перетвориться на серійний електричний седан марки. У 2018 році з'явився 
електрокросовер Audi e-tron, в 2019-му запланований дебют хетчбека Audi e-tron 
Sportback, а до кінця 2020 року вийде і седан Audi e-tron GT. 

Новий седан, який створюється як конкурент Tesla Model S, розроблений у 
співпраці з Porsche. В основу Audi e-tron GT лягла нова плоска платформа, в якій 
акумулятор на 90 кВт·год розташований в просторі між осями. Очікуваний запас ходу – 
більше 400 кілометрів без зарядки. 

Кузов побудований з поєднання матеріалів - елементи даху карбонові, а решта 
припадає на легкі алюмінієві деталі і міцну сталь. 

У рух новий електромобіль приводять два електромотори загальною потужністю 
590 к.с., які одночасно забезпечують повний привід і можливість гнучкої векторизації тяги 
на колеса. e-tron GT також отримав систему рекуперації енергії на гальмуваннях і зарядку 
на 800 В.Інтер'єр, незважаючи на свою футуристичність, витриманий в стилістиці 
сучасних моделей Audi і відрізняється цифровою панеллю приладів, сенсорними екранами 
на центральній консолі і центральному тунелі. В оснащення електромобіля також входять 
сучасні системи активної безпеки.  

Отже електромобіль це сучасний та екологічний автомобіль, тому що він майже не 
дає викиду шкідливих речовин. Отруйних газів, що потрапляють в атмосферу при зарядці 
і розрядці акумуляторних батарей, незрівнянно менше, ніж при роботі двигунів 
внутрішнього згоряння (ДВЗ). Щоб опалювати електромобілі взимку, на них 
встановлюють автономні обігрівачі, споживають бензин чи дизельне паливо. Але вони 
менше забруднюють атмосферу, ніж ДВЗ. 
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В наші дні визначення «логістика» починає набувати все більш масштабний 

характер. Без логістики неможлива діяльність організацій і різного роду підприємств. Але 
технології в логістиці поступово застарівають, а в сучасному світі, де науково-технічна 
інформація стає провідним фактором виробництва, особливо важливо встигати йти в ногу 
з часом і не соромитися застосовувати новітні технології. Саме тому, розглядаючи 
діяльність логістики на підприємстві, варто торкнутися такого визначення, як 
«інноваційна логістика». Інноваційну логістику можна розглядати як управлінську 
інновацію. Вона як раз і є тим самим інноваційним потенціалом в сфері управління, 
здатним підвищити ефективність господарювання всіх суб’єктів ринку. Інноваційна 
логістика розглядається як окремий напрямок. Розвиток даного виду логістики є найбільш 
важливим фактором у підвищенні конкурентоспроможності фірми, оскільки грамотність і 
ефективність її застосування зумовлюють подальший розвиток економіки не тільки 
окремо взятої організації, але і цілої країни. 

У загальних рисах, інформація в логістиці необхідна для: обслуговування покупців; 
збору статистичних даних; встановлення взаємин з постачальником. 

Кожен напевно чув про компанію «Google» та її експерименти в області створення 
різних високотехнологічних пристроїв. Одна з таких розробок – безпілотний автомобіль. 
На даний момент активно придивляється до цієї технології компанія «Daimler», яка ще в 
жовтні 2015 року випустила на дороги Німеччини вантажівку, оснащену радаром, 
камерами і регуляторами швидкості, яка без допомоги водія проїхала по шосе А8 кілька 
кілометрів. Варто відзначити, що всередині вантажівки знаходився водій, але машиною 
він не керував. 

До основних переваг даної технології можна віднести: прискорення доставки 
товару. Такі автоматичні вантажівки зупинятимуться тільки для того, щоб заправитися. 
Ніяких зупинок для їжі, сну або фізіологічних потреб. Така вантажівка зможе долати 
відстані в ~ 5000 км приблизно за 60 годин; вантажоперевізник елементарно економить на 
зарплаті, соціальних і страхових виплатах водіям і на податках; така вантажівка не буде 
порушувати правила дорожнього руху, так як вона просто цього «не вміє». Інновації не 
обмежуються конкретними винаходами. Як було сказано вище, інновації можуть бути і в 
управлінні. В даний час в умовах глобалізації бізнесу завдання керівників багатьох 
транснаціональних корпорацій полягає в тому, щоб інтегрувати ланцюги поставок 
відповідно до загальної стратегії корпоративного бізнесу і використовувати їх в якості 
однієї злагодженої системи для зведення до мінімуму сукупних витрат. 

Головне завдання логістичної інтеграції полягає в тому, щоб кожна окрема 
функціональна область працювала в максимальній координації з іншою областю. 
Виходячи з цього, перед логістичним менеджментом фірми стоїть непросте завдання 
подолання ізольованості функціональних підрозділів компанії. Керівники вищої ланки 
повинні стати координаторами роботи всіх підрозділів. Як відомо, 70% витрат фірми 
припадає на логістику, а інтеграція допомагає помітно знизити ці витрати. Показники 
кожної компанії суворо індивідуальні і різняться в залежності від сфери діяльності, проте, 
за даними останніх досліджень, компанія, яка домоглася інтеграції в сфері логістики, 
може отримати: зниження запасів на 20…60%; прискорення виробничого циклу на 
30…50%; підвищення точності прогнозування на 25…80%; зниження вартості ланцюга 
поставок на 24…50%; загальне збільшення продуктивності на 10…16%. 
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Розвиток інфраструктури є одним з пріоритетних напрямків у 

всьому світі. Більшість провідних країн вкладають величезні кошти в якісні, безпечні та 
довговічні дороги. Враховуючи темпи розвитку технологій, зараз це не просто 
будівництво доріг, а комплексні проекти. 

Експерименти зі створення дорожнього покриття з гуми проводилися давно. Перші - 
близько ста років тому у Великобританії, коли на бруківку зверху "одягали" гуму, щоб 
знизити рівень шуму. Така практика не прижилася, хоча ідея була правильна. 
Через сторіччя про цю ідею згадали поляки. У 2015 році місцеві виробники асфальту 
придумали спосіб виробництва бітуму з додаванням гуми. Інакше кажучи, розробили та 
впровадили масове будівництво гумових доріг. При виробленні бітуму, матеріалу для 
будівництва верхніх шарів дорожнього покриття, додається гумова крихта, отримана при 
переробці автомобільних шин. Шини розбирають, подрібнюють і в рідкому стані додають 
до бітуму. Так виходить гумово-бітумна в'яжуча речовина для будівництва доріг. Для 
вироблення суміші на один кілометр дороги потрібно 400-1200 використаних шин. 
Цей метод має кілька очевидних переваг, на яких наголошують поляки. Про це розповів 
керівник асоціації асфальтових підрядників Польщі Анджец Вишинський. 

По-перше, це екологічно корисно: під час переробки гуму не спалюють, що 
шкідливо для природи, а переробляють з мінімальною кількістю відходів. 

По-друге, цей компонент додає суміші в'язкості, тому покриття стає стійкішим до 
розтріскування, старіння і низьких температур. Це підвищує термін експлуатації доріг та 
економить кошти на їх утримання і ремонт. Додавання 15% крихти до складу асфальту 
збільшує довговічність покриття на 15-20 років. 

По-третє, додана до асфальту гума зменшує шум від руху автомобілів на 3-6 децибел 
порівняно з традиційними дорогами, що робить більш комфортним проживання людей в 
населених пунктах, розташованих у здовж трас. 

Поляки вже побудували понад 200 км тихих доріг. В Україні проблему шуму все ще 
намагаються вирішувати встановленням недешевих звукоізоляційних екранів. Як 
переконують українські технологи, "гумові" дороги можна будувати і в Україні.  
Інша європейська країна - Голландія - планує використовувати у дорожньому будівництві 
відходи пластику. Інноваційний концепт PlasticRoad запропонувала компанія 
VolkerWessels. Вона пропонує будувати суцільні блоки з отворами для комунікацій, які 
потім будуть укладати в підготовлені траншеї як конструктор. Це дозволить повністю 
відмовитися від шарово-насипного методу будівництва і суттєво полегшить подальший 
ремонт та експлуатацію доріг. Виготовлятимуть плити з переробленого пластикового 
сміття. Компанія не забуває про екологічну ситуацію і пропонує використовувати 
матеріал зі звалищ. Розробники обіцяють, що нові дороги будуть більш витривалими, ніж 
звичайні. Вони витримуватимуть температуру від -40 градусів до +80 градусів і 
підходитимуть для прокладання на будь-якому типі ґрунту. Також пластикові траси 
будуть менш чутливими до корозії та пошкоджень і зможуть служити утричі довше, ніж 
звичайні асфальтовані дороги. Детальної технології будівництва таких доріг у вільному 
доступі ще нема, проте компанія обіцяє найближчим часом почати реалізовувати цей 
проект у Роттердамі. Якщо експеримент виявиться успішним, технологія буде 
поширюватися. "Укравтодор" нічого подібного наразі не планує, бо, кажуть його 
представники, фінансування не вистачає навіть на ямковий ремонт. 
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З кожним роком кількість автомобілів збільшується. На дорогах виникають затори і 

труднощі в керуванні. Volvo Car Corporation зробила ще один вагомий крок, щодо 
автономного керування – самокерування автомобіля – демонструючи нову систему 
допомоги керування в заторах. Нова система, при якій автомобіль автоматично рухається 
за транспортним засобом попереду у заторі при швидкості до 50 км/год. «Дана технологія 
перетворює водіння на більш спокійним при русі у монотонних заторах. Система 
пропонує безпечне керування без докладання зайвих зусиль при надто повільному русі», 
говорить Пітер Мертенс (Peter Mertens), старший віце-президент з досліджень і розвитку 
Volvo Car Corporation. Система допомоги керуванню в заторах є значним удосконаленням 
сучасного адаптивного круіз-контролю та функції утримання в смузі руху, яку було 
представлено в абсолютно новому Volvo V40. Водій самостійно активує систему 
допомоги керування в заторах, натисканням кнопки. В активованому режимі, двигун, 
гальма та рульове управління реагують автоматично. Адаптивний круіз – контроль 
забезпечує безпечне, комфортне керування автоматично підтримуючи встановлену 
відстань до транспортного засобу, який рухається попереду, в той же час рульове 
управління потребує контролю. «Автомобіль рухається в тій же смузі, що і транспортний 
засіб попереду. Проте відповідальним завжди залишається водій. Тому він чи вона в будь-
який час можуть повернути собі контроль над автомобілем», говорить Пітер Мертенс. 
Постійні затори – це вагома частина щоденних поїздок містом. Аналогічна ситуація, чи 
навіть гірша, у більшості містах по цілому світі. Створюючи систему допомоги керування 
в заторах можна зменшити напруження водія під час щоденних поїздок. Автономне 
керування – кермо, прискорення, гальмування, які контролюються автомобілем 
автоматично, потребуючи мінімально людського втручання – є основним фокусом у 
роботі з розвитку Volvo Car Corporation. Система допомоги керування в заторах чи при 
низькій швидкості – це вже друга технологія в автономному керуванні, яка нещодавно 
була презентована Volvo Car Corporation. Декілька тижнів назад, компанія презентувала 
проект SARTRE (Safe Road Trains for the Environment), яка зосереджена на русі по шосе чи 
автостраді на швидкості до 90 км/год. 

Volvo Car Corporation зосереджена на створенні автомобілів навколо людей, 
включаючи ставлення споживачів до автономного керування. 

Volvo Car Corporation запросила певну кількість власників автомобілів преміум 
класу для оцінки майбутніх технологій підтримки водія на випробувальному треку 
компанії, включаючи прототип системи допомоги керування в заторах. Один із гостей 
зазначив: «Бездоганна підтримка, яка значно зменшує навантаження при щоденних 
поїздках містом. Значно зменшується біль у м’язах та колінах, яка з’являється, коли 
постійно доводиться контролювати швидкість та відстань у заторах.» 

Система допомоги керування в заторах стане частиною Архітектури масштабованої 
платформи SPA (Scalable Product Architecture) Volvo Car Corporation.  SPA – проект саме 
Volvo, який дозволить нам утримати всі технології майбутнього в наших руках. Більшість 
продукції буде створено на новій платформі, що значною мірою збільшить нашу 
конкурентоспроможність у майбутньому. 
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       Пропонуємо конструкцію автоматичної системи захисту двигуна (АСЗД), яка 
дозволяє зупиняти двигун при аварійному зниженні тиску масла в системі мащення 
(відмова насоса, підтікання масла, зависання редукційного, зливного клапанів). 
       Пропонується АСЗД встанавлювати на тракторні і комбайнові двигуни, адже при 
выконанні польових робіт механізатор сильно втомлюється, а його увагу зосереджено в 
основному на об’єктах — поле, приціпних або начіпних машинах, обслуговуючому 
персоналі, транспорті і т. д. Механизатор не завжди може вловити по манометру різке 
сниження тиску масла і прийняти термінові заходи для екстренної зупинки двигуна. 
Практично це не завжди вдається досвідченим механізаторам, не кажучи вже про 
практикантів і молодих механізаторів. 
       Основним елементом АСЗД являється електромагнітна розривна муфта, яка 
монтується в розриві тяги 5 (рис. а) керування подачею палива. Крім цього, до складу 
АСЗД входять датчик аварійного тиску масла 5 (рис. в), підключений паралельно з 
основним датчиком 7 через трійник 6, вмикач 10, сигнальна лампа 11 і проміжне реле 9. 

 
                                   а                                                        б    
                                                           в 
        Рис.1. Автоматична система захисту двигуна: а) 1- паливний насос і регулятор; 2- 

горизонтальна тяга: 3- пружина; 4- двохплечий важіль; 5- вертикальна тяга; 6- 
електромагнітна розривна муфта; 7- важіль керування подачею палива; 8- з’єднувальні 
муфти; б) 1,3- фіксатори; 2- зовнішня обойма розривної муфти; 4- внутрішня обойма 
розривної муфти; 5- осердя; 6- направляюча втулка; 7- обмотка магната d=1,1 мм  W=120; 
8- пружина; 9- корпус; 10- пильник;  в) 1- генератор; 2- амперметр; 3- акумулятор; 4- 
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обмотка електромагніта; 5- датчик аварійного тиску масла; 6- трійник; 7- датчик тиску 
масла основний; 8- корпус фільтра (блок двигуна); 9- проміжне реле (типу РС507); 10- 
вмикач АСЗД; 11- сигнальна лампа    
Будова електромагнітної розривної муфти подано на рисунку б, а інші являються 
серійними. Включают АСЗД при працюючому двигуні (в протилежному випадку 
відбудеться обманливе спрацювання АСЗД), на щитку загоряється лампа 11 (рис. в), яка 
сигналізує про те, що АСЗД включена. 
       Якщо  тиск в системі мащення в межах норми, то контакти датчика 5 розімкнуті і 
обмотка проміжного реле 9 знеструмлена, а отже, не отримує живлення і обмотка 4 
електромагнітної розривної муфты. В цьому випадку привід керування подачею палива 
буде працювати як звичайно. 
       Если тиск знизиться до аварійної межі, то контакти датчика 5 замкнуться і отримає 
живлення обмотка реле 9, що, в свою чергу, викличе замиканння контактів К реле 9. Через 
замкнуті контакти К струм надійде в обмотку 4 электромагнітної розривної муфти. 
Осердя 5 (рис.б), переборюючи опір пружини 8, переміститься вліво і звільнить фіксатори 
1 і 3, тобто не буде їх вытісняти з радіальних отворів внутрішньої обойми 4 і притискати 
до кільцевої проточки зовнішньої обойми 2. Це дозволить обоймі за рахунок пружини 
регулятора і пружини 3 (рис. а) зійти з обойми 4 і роз’єднати (разірвати) тягу керування 
паливоподачі, а рейка насоса буде переведена в положення нулевої подачі. В результаті 
двигун миттєво заглохне. Таким чином, буде усунутий вихід його з ладу. 
        Для з’єднання розривної муфти необхідно обойму 2 (рис.б) надіти на обойму 4 (при 
непрацюючому двигуні), притиснути обойму 2 до фиксаторів і включити короткочасно 
вмикач 10 (рис. в). 
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В сучасних умовах розвитку суспільства, коли значну роль відіграє науково-
технічний компонент, виникає потреба у підготовці фахівців, що вміють використовувати 
сучасні технічні засоби, володіють сучасними інформаційними технологіями, обізнані з 
основами менеджменту та імплементації інноваційної продукції в професійну діяльність. 
Це також стосується і підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних 
спеціальностей. 

Багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених присвячено дослідженню проблемам 
педагогічної технології та інноваційним методам. Проте, питання впровадження 
інноваційних технологій в систему підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників 
інженерних спеціальностей потребує детального аналізу та вивчення. 

Поняття «технологія» означає знання про майстерність. Словосполучення 
«технологія підготовки» останнім часом дедалі більше поширюються в науці та практиці. 
М. Івкіна пояснює технологію навчання як сукупність засобів та методів відтворення 
теоретично обґрунтованих процесів навчання та виховання, що дозволяють успішно 
реалізувати освітні цілі. На думку Г. Селевко, будь-яка технологія підготовки повинна 
відповідати наступним вимогам: концептуальність, системність, керованість. Крім того, 
до важливих характеристик технології навчання вчені відносять результативність, 
економічність, ергономічність та високий рівень мотивації. 

У сучасному розумінні технології підготовки вчені виділяють кілька сутнісних ознак 
цього поняття: постановка цілі та її максимальне уточнення; визначення змісту навчання 
відповідно до цілі, завдань; визначення методів і форм навчальної діяльності слухачів; 
визначення методів і форм роботи викладача; орієнтація цілі, змісту, методів, форм 
навчання на гарантоване досягнення результатів; оцінка поточних результатів, корекція 
навчання, спрямована на досягнення цілі; підсумкова оцінка результатів. 

Основна функція технології навчання полягає в тому, щоб сконструювати і 
реалізувати такий навчальний процес, який гарантує досягнення поставленої цілі. 
Основою послідовної орієнтації навчання на ціль є оперативний зв’язок, який повинен 
пронизувати увесь навчальний процес. 

Аналіз психолого-педагогічних праць, опитування викладачів дає нам можливість 
виділити основні інноваційні технології підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників 
інженерних спеціальностей, а саме: метод проектів, інтелектуальні ігри, диференційне 
навчання, інтегровані завдання (заняття), завдання (заняття) з комп’ютерною підтримкою.  

Результати опитування дозволяють нам стверджувати, що найчастіше викладачами 
використовуються завдання з комп’ютерною підтримкою (28 %), значну увагу викладачі 
приділяють інтегрованим завданням (12 %) та диференційному навчанню (6 %). Лише 
3,5 % викладачів використовують метод проектів під час навчально-виховного процесу. 
18 % педагогів комбінують методи та частково їх використовують під час занять. І майже 
третина (32,5 %) викладачів послуговується традиційними методами навчання.  

Таким чином, вважаємо, що активізація використання інноваційних технологій 
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей підвищить 
якість освіти та зорієнтує курсантів на майбутню службову діяльність. 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Боднар Д.С., студент 2 СТН курсу спеціальності 
«Агроінженерія» 

Керівник: викладач Цимбалістий В.М. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Однією з найактуальніших проблем сьогодення є розвиток і формування творчої та 

всебічно розвинутої особистості молодої людини. Однією з умов всебічного розвитку 
особистості є його фізична підготовленість, як результат фізичного виховання, заняття 
спортом. 

Однак, спорт виступає не тільки як засіб покращення фізичного розвитку, 
зміцнення здоров’я, розвиток рухових якостей. Спорт впливає на формування характеру 
людини, тобто тих особливостей особистості, які відбиваються на вчинках i відносинах з 
іншими людьми та зовнішнім світом. Заняття спортом позитивно впливають на 
інтелектуальну сферу. 

Рухова активність, яка лежить в їх основі, сприяє: 
• формуванню в людини уявлень про рухові можливості свого власного тіла;  
• розвитку спостережливості, оскільки спортивна діяльність вимагає зосередження 

уваги на умовах, які супроводжують рух, а також швидкого переключення уваги на 
різного роду подразники; 

• розвитку швидкості орієнтації, так як більшість видів спорту виробляють 
здатність до адекватної зміни поведінки в залежності від умов, які виникли; 

• розвитку мислення, оскільки спортивна діяльність є творчою; в процесі тренувань 
треба аналізувати причини успіхів та невдач своїх досягнень, правильно оцінити 
ситуацію, що виникла, вести пошук шляхів раціонального вирішення рухових задач.  

Разом з розвитком інтелектуальної сфери відбувається й духовне зростання 
людини. В спорті особливо чітко виражаються всі людські якості: характер, ставлення до 
справи, воля, совість, чесність. Це саме той вид діяльності, де особливо чітко 
перевіряються та формуються морально-вольові якості людини.  

Заняття фізичною культурою й спортом виховують волю студента. Серед вольових 
рис, які найбільше піддаються впливові в процесі фізичного виховання, є такі: 
цілеспрямованість (підпорядкування всіх сил для досягнення бажаного результату); 
наполегливість (у подоланні труднощів); терпеливість, витримка (здатність регулювати 
власні почуття й настрої); рішучість і сміливість (здатність швидко приймати рішення та 
діяти всупереч небезпеці); ініціативність (долання труднощів нестандартними засобами й 
методами). 

Встановлено, що студенти, які систематично займаються фізичною культурою і 
спортом, проявляють достатньо високу активність, виробляється певний стереотип 
режиму дня, підвищується упевненість поведінки, спостерігається розвиток престижних 
установок, високий життєвий тонус. Вони в більшій мірі комунікабельні, виражають 
готовність до співпраці, радіють соціальному визнанню, менше бояться критики, у них 
спостерігається вища емоційна стійкість, витримка, їм більшою мірою властивий 
оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, рішучих людей, що уміють повести за 
собою колектив. 

Під час занять із фізичного виховання студенти наражають своє тіло на «здорову» 
втому, у результаті розум відпочиває та готується до нових завдань. Фізичні вправи 
загострюють відчуття, що відкриває можливість інтенсивніше розвивати інтелектуальні 
здібності. 
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Брозніцький А.П.  студент І СТН курсу спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 
Керівник: асистент Красуцький О.М. 

 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

 
Людина ніколи не може бути байдужою до предметів і явищ навколишньої 

діяльності, стосунків з іншими людьми, суспільних подій. Вони викликають задоволення 
чи незадоволення, радість, смуток тощо. У психологічній літературі різноманітні 
переживання, в яких виражається ставлення людини до того, що діється навколо неї, до 
інших людей і до самої себе, до будь-якого виду діяльності, професійної зокрема, 
позначають поняттям «емоції», і «почуття». 

Одним із найдавніших за походженням психічних станів і процесів є емоції. Життя 
без емоцій було б так само неможливо, як і без відчуттів. Варто лише на хвилинку уявити 
собі людей, позбавлених емоцій, розмірковував П.Анохін, як перед нами розкривається 
глибока прірва взаємного непорозуміння і повної неможливості встановити суто людські 
стосунки. Емоція (лат. «збуджувати», «хвилювати») – чуттєва реакція, що виникає у 
відповідь на різні за характером сигнали, які обов’язково викликають певні зміни  у 
фізіологічному стані організму людини. Емоції відображають не предмети і явища, а їх 
об’єктивні відношення  до потреб людини як організму. Попри велику кількість спроб, 
розробити універсальну концепцію емоцій поки що не вдалося. Кожна з існуючих має 
тези, які правильно пояснюють окремі особливості емоцій, та не позбавлена водночас 
бездоказових міркувань. На сучасному етапі вивчення емоцій  найперспективнішою 
видається конфліктна теорія, зокрема і у професійній діяльності (автор – Дональд Хебб, 
П’єр Жане – стверджують, що емоції є порушенням нормальної активності в корі, 
вродженою реакцією на конфлікт між тим, що людина знає і може, і тим, чого від неї 
вимагає життя). 

Для досягнення поставленої мети людина проявляє ініціативу, напружує свої 
розумові і фізичні сили, долає труднощі, стримує пориви і бажання, що не сприяють 
успішному досягненню мети. У цих проявах людської поведінки найяскравіше 
виявляється такий аспект психологічного життя, як воля. Задоволення людських потреб 
відбувається в діяльності, яка має активний, цілеспрямований і вмотивований характер. 
Воно реалізується за допомогою дій, породжених різними спонуканнями. Причини 
активності, маючи різну психологічну природу, реалізуються як потяг, бажання і 
прагнення. 

Волю як регулятор поведінки не дано людині від природи. Вона формується у 
процесі життя і діяльності, підкоряючи поставленій меті всі дії особистості. Це 
особистісне надбання, яке розвивається під впливом виховання і самовиховання. Воно 
здобувається за постійного спілкування з людьми, у спільній роботі з ними, професійній 
діяльності зокрема. Розвинута і загартована воля дає змогу людині переборювати значні 
труднощі на шляху до мети, до кар’єрного й професійного зростання. 
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ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ФОРМУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ З 
ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
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Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

 

 
Розкриємо зміст функцій управлінського циклу компетентнісно орієнтованого 

управління професійною підготовкою магістрантів педагогіки вищої школи. 
Планово-прогностична функція. Двокомпонентний зміст прогностично-

моделюючої функції зумовлений уявленням про нерозривний зв’язок планування та 
прогнозування: розроблення плану (моделі) передбачає прогнозування результатів від 
його реалізації, водночас прогноз наслідків діяльності ґрунтується на плані (моделі) 
управлінських дій. 

Організаційно-регулююча функція. Розкриття змісту цієї функції базується на 
розумінні сутності процесів організації та регулювання, їх взаємозв’язку та 
взаємозумовленості. 

На відміну від функцій планування та контролю, розгляду яким присвячено значну 
увагу науковців, зміст функції організації розкрито не так детально, хоча ця функція в 
управлінському циклі виділяється переважною більшістю дослідників. Це пов’язано, на 
нашу думку, з неоднозначним тлумачення цієї функції. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Рис.  Модель механізму мотивації 
 
 
 Наведена модель свідчить про те, що вмотивованість залежить від значущості для 
працівника винагороди за необхідну роботу, від можливості досягнення результатів, 
очікуваних наслідків після досягнення цілей, привабливості цих наслідків.  

На нашу думку, в умовах ринкової економіки для підвищення якості управління 
підготовкою майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах перелік фінансово-
економічних методів управління необхідно доповнити таким перспективним та 
актуальним методом, як бенчмаркінг. Бенчмаркінг є систематичною діяльністю, 
спрямованою на пошук, оцінювання і навчання на кращих прикладах, не залежно від 
їхнього розміру, сфери бізнесу і географічного положення, що приведуть організацію до 
досконалішої форми, розглянутих вище. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НЕГАТИВНИХ 
ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 
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Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Психобіографічний аналіз формування та розвитку особистості 
військовослужбовця показує, що деякі негативні фактори доармійського життя 
(матеріальні труднощі в батьківській родині; сварки, конфлікти між батьками протягом 
багатьох років; фактор неповної сім᾽ї; розлучення батьків; втрата одного з батьків та ін.), 
часто призводять до підвищеної особистісної уразливості, низької стресостійкості. 

Ситуаційними патогенними факторами обставин, що призводять до розвитку 
негативних психічних станів, можуть бути звичайні труднощі військової служби: 
неможливість відповідати напрузі повсякденного режиму; необхідність “ламати” свої 
звички, смаки, заняття; “неадекватні” фізичні навантаження; високі навантаження 
стосовно оволодіння спеціальними знаннями та навичками. 

Важливу роль у розвитку негативних психічних станів займають переживання 
військовослужбовців з приводу зміни почуття    власного    статусу,    пов᾽язаного    з    їх    
приниженням командирами. Деякі військовослужбовці відчувають приниження від самої 
необхідності підкорятися і виконувати накази. 

Усереднений профіль військовослужбовця, який має підвищену готовність до 
розладів, представлений наступними характеристиками: 

1. Наявність психологічного комплексу неповноцінності, ущербності, 
неуспішності, нерідко із заздрістю до більш успішних колег, негативізм до них і певна 
боязкість. Занижена самооцінка сприяє тому, що військовослужбовець заздалегідь  
відмовляється від надії відновити свою фізичну форму, і. як наслідок, розвиваються 
депресивні стани, виникають неефективні психологічні захисти. 

2. Знижена толерантність до фрустрації, тобто надмірно глибокі переживання 
при незадоволенні своїх інтересів і потреб, нервозність і пригніченість при невдачах, 
складнощах, проблемах. 

3. Сором’язливість, боязкість, нерішучість, невпевненість у нових ситуаціях і з 
незнайомими людьми. 

4. Недостатньо розвинена здатність до психологічної мобілізації, до вольових і 
фізичних зусиль, до тривалої трудової напруги. 

5. Підвищена потреба в захисті, підтримці та заступництві з боку “сильних та 
успішних”, пасивна підпорядкованість, аж до повної залежності. 

Всі перераховані фактори призводять до розладу адаптації. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-

МЕХАНІКІВ 
 

Вівчар Р.В., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Результати аналізу наявних психолого-педагогічних і методичних досліджень, 
практичного досвіду підготовки фахівців в аграрних коледжах спричинили розроблення 
структурної моделі формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків. 
Вказана модель виконує такі функції: а) відображає проект процесу формування технічної 
компетентності майбутніх техніків-механіків; б) є засобом більш ґрунтовного дослідження 
окремих складових вказаного процесу; в) відображає логіку професійної підготовки 
техніків-механіків; г) унаочнює основні позиції процесу формування технічної 
компетентності; д) орієнтує педагогічних працівників аграрних коледжів на постійну 
модернізацію методів і форм теоретичного і практичного навчання. 

Зупинимо свою увагу на основних складових розробленої моделі. Відповідно 
функціональним позиціям досліджуваного процесу, у структурі моделі виокремлюємо три 
блоки: методологічно-цільовий, технологічний, діагностико-корегувальний. 

Структурно до методологічно-цільового блоку моделі входять: мета – забезпечити 
цілеспрямоване формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків в 
умовах аграрного виробництва; завдання – цілеспрямований розвиток технічної 
компетентності, забезпечення рефлексивно-мотиваційних функцій процесу професійної 
підготовки майбутніх техніків-механіків; методологічні підходи (компетнтнісний, 
діяльнісний, особистісноорієнтовний, системний, комплексний) та загальнодидактичні і 
специфічні принципи. 

Реалізація мети та завдань формування технічної компетентності майбутніх 
техніків-механіків здійснювалася впродовж трьох послідовних етапів: діагностико-
мотиваційного,діяльнісно-методичного та рефлексивно-корекційного. Вказані етапи 
поряд з педагогічними умовами та методичними складниками (зміст, педагогічні 
технології, методи, форми, засоби навчання) входять до технологічного блоку моделі. 
Основним, робочим етапом формування технічної компетентності студентів був другий 
етап – діяльнісно-методичний. Провідний напрям педагогічних дій на цьому етапі – 
системно-послідовний розвиток технічної компетентності майбутніх техніків-механіків 
засобами інтерактивних технологій – проблемної, навчального проектування, імітаційно-
ігрової, кейс-методу. 

Нарешті, до діагностико-корегувальний блоку пропонованої моделі віднесено 
критерії, показники, рівні сформованості технічної компетентності студентів та результат 
(підвищення рівня сформованості технічної компетентності майбутніх техніків-механіків) 
досліджуваного процесу. 
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КОМП’ЮТЕРНА  ГРА І САМОРОЗВИТОК 
Волощук О.О., студент 1 курсу магістратури спеціальності 

«Агроінженерія» 
Керівник: к. психол.н., доцент Васильєва О.М. 

 

 Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Ерік Берн автор відомої книги «Ігри, в які грають люди» описав в ній понад 120 
життєвих ситуацій і соціальних ролей, які нам доводиться «приміряти на себе» мало не 
щодня. Тобто взявши за  основу реальність, він розробив програму і фактично вивів код, 
звівший до автоматизму алгоритм взаємостосунків. При цьому перетворивши життя на 
гру з наперед визначеними ролями. Які ж уроки може надати нам гра в буденному житті? 

Втомившись від буденних справ багато з нас досить часто шукає розрядки в «інших 
світах». Для когось це  книги і кіно, а для когось комп’ютерні ігри. В двох перших 
«світах» ми є тільки спостерігачами чужих життів, і, лише співпереживаємо героям. У 
комп’ютерній грі ми беремо безпосередню участь в процесі існування та розбудови «іншої 
реальності». Байдуже, в що ми граємо, але рівень за рівнем гра затягує нас, ми втрачаємо 
час, зусилля, нерви, але продовжуємо грати. Постає питання, чому розуміючи усе це ми не 
зупиняємось? Науковці дослідили: ми граємо далі тому, що у грі ми маємо світ який 
відрізняється від реального, світ де ми чітко бачимо ціль, точно визначаємо собі завдання, 
орієнтуючись на результат і чітко йдемо до мети, бо розуміємо: вона досяжна. Саме такої 
впевненості в свої сили, в свою незворотну перемогу нам бракує в реальності. Адже коли 
ми беремось за якесь важливе завдання, ми не бачимо усієї картини і не розуміємо, що 
навіть найважчий етап обов’язково закінчиться. Ми не бачимо ігрового поля свого життя і 
не можемо зрозуміти, коли закінчиться той чи інший рівень і як дістатися до фіналу. 
Шкода, але в житті не є очевидними ті елементи програми, які має кожна гра – а саме нам 
бракує візуалізації. Інколи дезорієнтувавшись в реальності, ми втрачаємо відчуття того, 
що керуємо своїм життям, перестаємо розуміти, що робити далі, чи є виправданим ризик, 
тому і занурюємось у гру, бо там усе очевидно. А у випадку невдачі точно знаємо, що 
матимемо ще один шанс, ще одну спробу на успіх, про які у реальності навіть не мріємо. 

Тому граючись в комп’ютерні ігри, ми можемо дещо почерпнути для себе,  
навчитись, розвинувши при цьому, як виявляється, багато психологічних якостей для 
свого саморозвитку, для легшого існування в реальному світі. А саме: 

1. Цілеспрямованість та наполегливість:  не зважаючи на невдачі, витрачений час і 
ресурси досягнути перемоги (пройти рівень) скільки б не було потрібно спроб; 

2. Чітке розуміння мети - абсолютно точні завдання і розуміння того, що в кінці 
буде певна винагорода. Нехай нам на початку здається, що завдання перед нами зовсім 
нереальне, але не забуваймо, що «великого слона з’їдають маленькими шматочками», 
тому для початку розбиваємо його на чіткі та послідовні завдання з деталізацією рівнів та 
цілей на кожному з них. Найкраще це зробити візуально. За проходження кожного рівня, 
ми отримуємо бали (матеріальна винагорода, моральна допомога і т.д.) 

3. Розуміння потреби у відпочинку: вичерпавши ресурси, ми не можемо 
продовжувати гру, як би сильно цього не хотілося – потрібне перезавантаження (давати 
собі час відновити власні моральні, інтелектуальні, фінансові, духовні ресурси). 

4. Навики маневрування: програвши рівень, ми шукаємо нові шляхи для вирішення 
ситуації. 

5. Посидючість: якщо в  діяльності є зацікавлення, то не дивлячись на велику 
кількість втраченого часу ми не покидаємо завдання. 

6. Вміння легко просити про допомогу - можна попросити у партнерів по грі 
необхідні ресурси та надавати їх самому. 
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ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ПОБУТОВІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ МОВІ 

 

Гайдей Б.Ю., студент -го курсу спеціальності «Агроінженерія» 
Керівник: асистент Красуцький О.М. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

У сучасному інформаційному просторі можна віднайти безліч «україномовних» 
матеріалів, що перебувають на межі кальок і такого собі «облагородженого» суржику. А 
оскільки в українській стилістиці є безліч нюансів, які спонукають щораз пильніше 
стежити за культурою мовлення, варто приділити значну увагу сучасним стилістичним 
нормам, проблемам калькування й труднощам перекладу російськомовних конструкцій 
українською. 

1. Уживання слів, що не відповідають стилю даного тексту (наприклад, розмовні 
слова у тексті документу – затримаю на пару хвилин; скажу пару слів). 

2. Бажано виправляти так зване «розщеплення» присудка, вираженого фразами 
книжного характеру: вести боротьбу (боротися), давати поради (радити), надавати 
допомогу (допомагати). 

3. Невиправдане вживання запозичених слів, якщо є власне українські 
відповідники: пролонгація (продовження), лімітувати (обмежувати). 

4. Уживання слів іншомовного походження в невластивому для них значенні: 
постала дилема (постала проблема), передовий авангард (передовий загін). 

5. Щонайбільше хибують різні тексти та русизми, які, звісно, можуть спотворювати 
будь-яку думку. Кожна усмішка добавляє рік життя (додає). 

6. Утворення оназіополізмів: кислоті (за аналогією - солодощі), смачнятина (за 
аналогією рос. «вкуснятина»). 

7. Досить часто в терміносполуках трапляються дієслова, що не відповідають 
значенню того чи іншого поняття: температура падає (знижується), тиск зростає 
(підвищується). 

8. Калькування – буквальний переклад з російської мови цілих висловів (приказок, 
прислів`їв), що доволі чутко руйнує будову україномовних текстів. 

Спотворена фразеологія також призвичаює до невластивих словосполучень, бо, 
скажімо, правильно «давати спокій», а не «залишати в спокої», «доводити до відома», а не 
«ставити у відомство». 

9. Канцелярит – сукупність зворотів, штампів офіційно-ділового стилю мовлення, 
що проникає в щоденне спілкування й деформує розмовне мовлення, порушуючи норми 
культури мови (робимо порівняння – порівнюємо; здійснюємо кредитування - 
кредитуємо). 

Багатство мови замінюють часто обмеженою кількістю готових штампів. Замість 
того, щоб відображати життя в усьому його розмаїтті, така мова омертвляє все, про що 
йдеться. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ 

Гвіздун О.О., студен 1-го СТН курсу спеціальності 
«Агроінженерія» 

Керівник: доцент, к.п.н. Прокопова О.П. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
Українська мова навіть на території України не скрізь однакова. Діалект – це 

різновид мови, яку люди використовують для спілкування на певній території. Діалект є 
повноцінною системою мовного спілкування (усного або знакового, не обов’язково 
письмового) зі своїм власним словником і граматикою. В Україні розрізняють такі основні 
групи діалектів української мови: 

Північні діалекти 
Розповсюджений у північній частині території України, півдні Білорусі та Польщі. 

Сюди традиційно відносять три основні діалекти на території України (Східнополіський, 
Середньополіський і Західнополіський говір). 

Говори північного наріччя відрізняються між собою певними пережитковими 
елементами. Серед них зустрічаються особливості: - вживання закінчення -є замість -а 
після довгого приголосного: життє, весіллє, зіллє; - вживання закінчення -и замість -і в 
прикметниках у називному відмінку множини: добри, здорови, гарни. 

У північно-східному діалекті існує чимало термінів, схожих з польською і 
білоруською мовами. Вищезазначені мови формувалися в сусідстві з північно-східними 
говорами. 

Фактично кожен говір виділяється серед інших своїми специфічними 
особливостями, наприклад, слово болото в північних говорах означає трясовина, драгва, 
здвіж, драгá, балóта. 

Південно-західні діалекти: - волинсько-подільський діалект, який об’єднує 
волинські та подільські говірки, які поширені на території Волині та Поділля; - галицько-
буковинський діалект, який поширений на територіях історичних областей Галичини і 
Буковини (сюди відноситься в тому числі гуцульський діалект); - Карпатський, який 
об’єднує бойківські (північнокарпатські), закарпатські і лемківські говірки 
(західнокарпатські). 

Південно-східний діалект 
Говори південно-східного наріччя характеризуються багатьма мовними явищами, 

які зафіксовані в літературній нормі української мови, зокрема, їм властива наявність 
шестифонемного ударного вокалізму, що включає голосні / а /, / і /, / I /, / у /, / е /, / о /. До 
них відносяться такі особливості: - збереження м’яких шиплячих: ло [ш’á] (лоша), ведме 
[ж’á] (ведмежа), поспі [ш’á] т ‘(поспішать); - присутнє закінчення -iй в багатьох 
прикметниках твердої групи: прохід [н’iй] (прохідний), мар [н’iй] (марний), б’í [л’iй ] 
(білий) та інші.  

У південно-східних говорах часто зустрічаються русизми, а також тюркізми, 
болгарізми, запозичення з романських мов. 
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ОСОБЛИВОСТІ, ЗМІСТ І ЛОГІКА ПРОЦЕСУ 
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

Горбатюк В.В., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія 
виробництва і переробка продуктів сільського 

господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Особливістю процесу професійно-практичної підготовки є пріоритет формування 
професійних умінь і навичок перед формуванням професійних знань. Знання є основою 
умінь, але головною метою, що визначає специфіку професійно-практичної підготовки, як 
складової професійного навчання, виступають саме уміння і навички, які формуються 
поступово, у процесі всього періоду навчання, що обумовлює необхідність розробки і 
вирішення системи (ієрархії) дидактичних задач. Професійно-практична підготовка 
здійснюється на основі тісного взаємозв’язку теорії і практики. 

Специфічною особливістю процесу професійно-практичної підготовки є 
поєднання навчання учнів, слухачів у спеціально організованих умовах, в тому числі і 
змодельованих (навчальні майстерні і лабораторії, навчальні дільниці, полігони, 
тренажери, навчальні стенди тощо) та в умовах реального виробництва. 

Професійно-практична підготовка є складовою цілісного процесу професійного 
навчання, який здійснюється у навчальних закладах системи ПТО, виробничого навчання 
і виробничої практики на підприємстві (сфері послуг). 

Основою визначення змісту професійно-практичної підготовки є аналіз змісту 
трудової діяльності кваліфікованого робітника, спеціаліста відповідної професії 
(спеціальності) і рівня кваліфікації, виокремлення у цій діяльності типових елементів – 
«навчальних одиниць», що складають предмет вивчення і навчання. 

Отже, основним змістом процесу виробничого навчання з позицій функціонального і 
структурного аналізів трудової діяльності кваліфікованого робітника, спеціаліста є 
формування в учнів, слухачів сукупності умінь і навичок виконання трудових процесів, які 
включають трудові операції, прийоми та способи, пов’язані з його плануванням, 
підготовкою, здійсненням, контролем і обслуговуванням. 

Логіка процесу виробничого навчання визначає найбільш типовий та оптимальний 
шлях його здійснення, об’єктивну структуру навчального- виробничого процесу і має 
декілька аспектів. 

По-перше, логіка змістовна, яка полягає у тому, що процес опанування професії 
(спеціальності) будується на основі аналізу та синтезу змісту навчання.  

По-друге, логіка дидактична, яка визначає взаємозв’язок й ієрархію дидактичних 
цілей процесу виробничого навчання, які постійно і поступово ускладнюються.  

По-третє, логіка процесуальна, яка визначає типову послідовність основних етапів 
(ланцюгів) процесу виробничого навчання, кожному з яких притаманні специфічні 
функції і зміст, і які включають взаємопов’язану діяльність педагога (майстра 
виробничого навчання) і учнів. 

По-четверте, логіка стратегічна, яка визначає перебіг навчально- виробничого 
процесу із точки зору орієнтованої основи дій (ООД) учнів: від орієнтованої основи, яку 
формує безпосередньо майстер виробничого навчання, до орієнтованої основи, яка 
формується учнями самостійно. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИК-ПІДЛЕГЛИЙ 
 

Горохолінський А., студент І СТН спеціальності «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

Керівник: асистент Красуцький О.М. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Базу для відносин у площині керівник-підлеглий становить корпоративна культура 

організації. Так, західна корпоративна культура починається з обстановки та клімату 

всередині компанії: з культури взаємин персоналу різних рівнів між собою і з 

керівництвом, з поважного ставлення начальників до  своїх підлеглих, з  визнання 

компанією їхніх заслуг і заохочень за досягнення. 

Одним з яскравих прикладів відносин керівник-підлеглий, на основі корпоративної 

культури, є досвід компанії British Airways. За словами керуючого людськими ресурсами 

компанії Ніколаса Георгіадіса культура компанії містила в собі багато бюрократичних 

елементів , які заважали прямій взаємодії між керівниками і підлеглими, що відбивалося 

на фінансових показниках компанії. Управління British Airways вирішило, що головним 

ключем до успіху в цій справі є дати відчути працівникам упевненість  у собі і своїй 

компанії, свою причетність і можливість змін. 

Менеджери повинні були засвоїти наступні поняття: 

1. Невідкладність (керівник своїми діями має випереджати події). 

2. Бачення (менеджери повинні працювати тут і зараз). 

3. Мотивація (управління, орієнтоване на очікувані результати, вміння 

захоплювати людей роботою). 

4. Довіра (можливість працівниками приймати власні рішення). 

5. Відповідальність (у British Airways була введена нова схема оцінки роботи, 

заснована на наставництві). 

Сприятлива атмосфера всередині колективу, компанії допомагає людям легше 

перенести і зовнішні негоди, загальні сьогоденні труднощі. Це те, що стосується 

морального духу.  
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ПРАЦІ 

Гриценко Я., студент  1 курсу магістратури  спеціальності 
«Агроінженерія» 

Керівник: к. психол. н. Васильєва О.М. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

Мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану людини, 
який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її. 
Своєю чергою мотивація праці -це прагнення працівника задовольнити свої потреби. 

Система мотивації персоналу є однією з важливих складових системи безпеки 
підприємницької діяльності, адже дозволяє не лише активізувати потенціал людини щодо  
досягнення мети, але й приносить задоволення працівникові в процесі праці через 
задоволення його потреб, забезпечуючи безпечні умови діяльності всього підприємства. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств свідчить про 
тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для працівників, перш за все 
працюючої молоді, характерні інші ціннісні орієнтації спонукальних мотивів до трудової 
діяльності. При цьому на перший план висуваються самореалізація і саморозвиток 
(нематеріальна мотивація). 

Під нематеріальним ми розуміємо такі заохочення до високорезультативної роботи, 
які не видаються співробітнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть 
потребувати від компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: можливість розвитку і 
навчання, планування кар'єри, оздоровлення; пільгове харчування тощо. Основний ефект, 
що досягається – це підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в 
компанії. 

Науковці відмічають, що в кожної людини є індивідуальні потреби, які вона бажає 
задовольнити працюючи на підприємстві, тому система нематеріальної мотивації повинна 
бути різна для працівників різних рівнів, соціального статусу, віку, статі, психологічних 
особливостей. Наприклад, за даними опитувань (2017 р.), найманих працівників у 10 
регіонах України, можна виділити деякі розбіжності між пріоритетами нематеріального 
стимулювання праці в процесі кар'єрного росту у чоловіків і жінок (табл. 1)  

Таблиця 1 
Гендерні пріоритети нематеріального стимулювання праці 

Чоловіки Жінки 
1. Кар'єрний ріст, оплата тренажерного залу, обіду 1. Участь у культурних програмах, виставках 
2. Участь у культурних програмах, виставках 2. Оплата транспортних послуг, мобільного зв'язку, 

цінні подарунки 
3. Оплата відпусток 3. Оплата відпочинку 
4. Участь у тренінгах, навчальних курсах 4. Участь у тренінгах, навчальних курсах 
5. Оплата відпочинку 5. Оплата відпусток 
6. Оплата транспортних послуг, мобільного зв'язку, 

цінні подарунки 
6. Кар'єрний ріст, оплата тренажерного залу та обіду 

Отже, на базі вищевикладеного та аналізу різних наукових джерел, пропонуємо такі 
методи нематеріальної мотивації персоналу: 
•      постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних цілей; 
•      залучення працівників до різних програм навчання і підвищення кваліфікації; 
•      створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; 
•     підвищення персональної відповідальності кожного працівника з наданням права 
вибору методів вирішення поставлених задач та справедливого розподілу обов’язків; 
•      публічне визнання успіхів працівників в роботі, підтвердження їх цінності для 
підприємства різними доступними для керівництва способами. 
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ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ПРИ 
НАВАНТАЖЕННЯХ 

 

Гросуляк В. І., студент 2 СТН курсу факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 

Керівник: викладач Комарова Т. В. 
Подільський державний аграрно-технічний 

університет 
 
В наш час дуже часто можна почути про необхідність фізичних навантажень для 

схуднення і підтримки здоров'я. Але правильне харчування при навантаженнях не менш 
важливо, ніж самі фізичні вправи. Поліпшення обміну речовин, успіх спалювання жирів і 
побудова м'язів при фізичних навантаженнях повністю залежить від правильного 
харчування. А голодувати перед і після тренувань шкідливе. Завдяки правильному 
харчуванню закладається фундамент душевного і фізичного здоров'я, забезпечується 
ясність розуму і висока працездатність, заряд оптимізму і бадьорості, що важливо навіть 
для досягнення успіхів у житті, в тому числі, для побудови кар'єри. Таким чином, 
підтримування цукрового балансу в крові допоможе уникнути різких нападів голоду і 
перепадів настрою, а постійне вживання незамінних жирних кислот активізує роботу 
головного мозку, нормалізує артеріальний тиск і є профілактикою запальних процесів у 
суглобах. Дефіцит мікроелементів і вітамінів веде до ослаблення імунної системи, 
розвитку синдрому хронічної втоми і зниження пам'яті. 

 Харчування при навантаженнях варто відзначити, що неважливо, яка б не була 
мета ранкових навантажень: побудова м'язів, зниження маси тіла, нормалізація цукру в 
крові у людей, які мають діабет, просто підняття настрою, - не поснідавши, ви не зможете 
отримати з фізичних навантажень бажаний результат. Якщо ви не поснідаєте, ваш 
організм під час заняття спортом спалить набагато менше калорій, чим би міг спалити 
після сніданку. Їсти перед фізичними навантаженнями обов'язково. Деякі вважають, що, 
чи не поївши перед тренуваннями, вони досягнуть більшого ефекту, наприклад, 
схуднення. Але, насправді, це не так. Звичайно, не потрібно їсти прямо перед 
тренуванням, поїсти бажано за дві години. Під час ранкових тренувань можна з'їсти що-
небудь легке (йогурт, сухофрукти або яблуко) за 20-30 хвилин до початку тренування. 
Займаючись навантаженнями для схуднення в другій половині дня, бажано пообідати за 
30 хвилин до занять. Пообідати можна салатом і бутербродом з тунцем, яйцем або 
грудинкою. Після обіду зайнятися спортом рекомендовано через три години. Калорії при 
фізичних навантаженнях не повинні бути порожніми. Перед тренуваннями бажано 
вживати складні вуглеводи: різні види злаків, зерновий, житній або цілісний хліб, 
картопля або вермішель, а також білки: молочні продукти, рибу, м'ясо, овочі чи яйця. 
Бажано не їсти перед заняттями спортом висококалорійні солодкі страви. Така їжа швидко 
засвоюється, але глюкоза, яка в ній міститься, дуже швидко підвищує в крові рівень 
цукру, а далі він швидко падає, що викликає сильне почуття втоми і голоду. Завдяки 
складним вуглеводам глюкоза надходити в кров буде повільно і стабільно, що забезпечить 
продуктивну і довгу роботу серця і м'язів. Під час навантажень, безпосередньо під час 
тренувань не треба нічого їсти, але необхідно багато пити. Від того, що організм втрачає 
багато рідини, погіршується самопочуття, що може призвести навіть до непритомності. 
Для втамування спраги найкраще підходять чиста вода або чай без цукру. Після тренувань 
виникає почуття голоду, так як прискорюється обмін речовин. Тому можна дозволити собі 
вуглеводну або білкову їжу, яка містить багато амінокислот: м'ясо, птицю, рибу, горіхи, 
крупи і хліб грубого помелу.  
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ПСИХОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ  
 

Гуменюк М.Л.,  студент 1 курсу магістратури за 
спеціальністю «Агроінженерія» 

Керівник: к. психол. н. Васильєва О.М. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Людина творить власне життя, керуючись певними світоглядними 

принципами. Саме світогляд виконує у системі внутрішнього світу особистості роль 
інтегрального регулятора особистісного розвитку. Світогляд моделює світ і особистість в 
їх зв'язку і взаємодії, відтворюючи їх як в реальному, так і в майбутньому розвитку. Саме 
у світогляді міститься ідея саморозвитку особистості. Формування гуманного, 
добротворчого, вільного від тенденційності і заданості світогляду - актуальна проблема 
сьогодення.  

Головний зміст життя людини - творчий саморозвиток, творення себе. Розглядаючи 
проблему саморозвитку особистості, слід враховувати його біологічний, психологічний та 
соціальний аспекти, пам'ятати про сутнісну суперечливість людини. 
Саморозвиток - це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті 
якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, 
розгортання її індивідуальності.  

Людина повинна проявляти ініціативу і вірити в свої сили. Для того, щоб 
розвиватися, потрібно любити те, чим займаєшся. Те, як ми ставимося до життя, 
безпосередньо пов'язане з саморозвитком. А ставлення до життя у людей не однакове. 
Дуже часто на одні і ті ж речі вони дивляться зовсім по-різному. Для когось негативний 
результат стане хорошим поштовхом і стимулом до подальших дій, а для когось - 
причиною депресії. Навіть психологія саморозвитку для однієї людини стане корисною 
інформацією, а інша просто не захоче забивати нею голову. Працювати над собою 
потрібно і в фізичному і в духовному плані. Потрібно розвивати в собі особистість і 
самовдосконалюватися. Зрозуміти - чого ж дійсно хочеться? Намітити в голові план і йти 
за ним. Виявляється, усвідомити, чого саме тобі не вистачає - найскладніше. Найчастіше 
ми губимося в проблемах, турботах, обов'язках і самі не розуміємо, які ж наші справжні 
бажання. Задати собі напрямок, намітити мету - ось перший і найголовніший крок.  

Принципи саморозвитку:  
 грамотна організація свого часу; 
 складання плану на день (Подорож на тисячу миль починається з першого кроку, став 
перед собою найвищі планки (усього два-три завдання на день));  
 сила волі (Не говори - роби! Сьогодні не все вдалося - в тебе є ще спроби); 
 бажання змінитися, стати краще (не варто в цьому житті комусь щось доводити, окрім 
себе самого. Але все ж, це інколи гарний спосіб підштовхнути себе до дій);  
 система заохочення (завершили справу, навіть найдрібнішу-похваліть себе. З наших 
дрібних похвал виростає висока самооцінка, яка породжує бажання творити і допомагати 
іншим);  
 терпіння у ставленні до себе і до оточуючих (кожен сприймає світ по-своєму). 

Отже, намагаймося бути незалежними від думки інших людей. Відсутність в нас 
віри з боку інших людей, глузування або байдужість не повинні зламати дух і 
перешкодити в досягненні мети. Коли людина перестане постійно озиратися назад і 
стежити за тим, як до її вчинків поставляться інші, вона зможе досягнути більшого на 
шляху саморозвитку. Звичайно, це тільки здається, що взяти і змінити своє життя легко. 
Це дуже трудомісткий процес. Але поставивши реальні цілі і маючи тверде бажання їх 
досягти, можна створити над собою справжнє диво. І пам’ятаймо: процес саморозвитку не 
має меж, як немає меж і досконалість! 
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ЗАСТОСУВАННЯ CАSE-STUDIES ТЕХНОЛОГІЇ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-

АГРАРНИКІВ 
 

Гуменюк В.В., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Англії, США, 
Німеччини, Данії та інших країнах стала Casestudy (кейс-метод, метод аналізу 
ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та К. Єйтс.  

Метод case-study або метод конкретних ситуацій (від англійського case – 
випадок, ситуація) – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на 
навчанні шляхом вирішення конкретних завдань, – ситуацій (вирішення кейсів). 

Безпосередня мета методу case-study – спільними зусиллями групи учнів 
проаналізувати ситуацію – case, яка має місце у реальному житті і розробити 
практичне рішення; закінчення процесу – оцінка запропонованих алгоритмів і вибір 
кращого в контексті поставленої проблеми. 

Використання методу case-study в навчанні учнів дозволяє підвищити 
пізнавальний інтерес до навчальних дисциплін, сприяє розвитку дослідницьких, 
комунікативних і творчих навичків. Помітною особливістю методу case-study є 
створення проблемної ситуації на основі фактів з реального життя. Створений як 
метод вивчення економічних дисциплін, в даний час метод case-study знаходить 
широке розповсюдження у вивченні медицини, юриспруденції, 
сільськогосподарських, і інших наук. 

Цілі, на які спрямовано використання кейс-метод, залежить від типу конкретної 
ситуації, а саме виділяють: кейс-потреби, кейс-вибір, кризовий кейс, конфліктний 
кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс. 

Стосовно відображення матеріалу, виду отримання й обробки інформації, 
процесу прийняття рішення, рішення проблеми й оцінки рішення розрізняють чотири 
варіанти кейс-методу. 

Case-study method. Цей варіант часто відрізняється великим обсягом матеріалу, 
оскільки окрім опису ситуації надається і весь обсяг інформаційного матеріалу, яким 
можуть користуватися учні. Основний наголос в роботі над кейсом робиться на 
аналізі і синтезі проблеми і на прийнятті рішення. 

Case-problem method. В цьому варіанті під час опису кейса чітко називається і 
проблема. Таким чином, залишається більше часу на розробку варіантів рішення та їх 
детальне обговорення. 

Case-Incident method. Цей варіант відрізняється тим, що в центрі уваги 
знаходиться процес отримання інформації. З цієї причини ситуація часто 
відображається не в повному обсязі. Однак така форма роботи потребує багато часу, її 
можна вважати особливо наближеною до практики, тому що на практиці саме 
отримання інформації складає суттєву частину всього процесу прийняття рішення. 

Stated-problem method. Характерною рисою цього варіанту є надання готових 
рішень та їх обґрунтування. Завдання учнів полягає, в першу чергу, в ознайомленні зі 
структурою процесу прийняття рішення на практиці, в критичній оцінці прийнятих 
рішень і по можливості у розробці альтернативних рішень. 
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ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я  
 

Данилюк Д.В., студентка 2 курсу спеціальності 
«Ветеринарна медицина» 

Керівник: к. психол. н., доцент Васильєва О.М. 
 

Подільський аграрно-технічний університет  
 

Здоров’я – це процес максимальної природної тривалості життя 
за його високої якості, оптимальної працездатності та соціальної 
активності. Виділяють такі аспекти здоров’я: 

1. Потенціал розуму – здатність людини розвивати інтелект та вміти ним 
користуватися.  

2. Потенціал волі – здатність людини до самореалізації; уміння ставити цілі та досягати 
їх, обираючи адекватні засоби. 

3. Потенціал почуттів. Емоційна компетентність – це здатність людини конгруентно 
виражати свої почуття, розуміти й без оцінки погоджуватися з почуттями інших. 

4. Потенціал тіла – здатність розвивати фізичну складову здоров’я, «усвідомлювати» 
власну тілесність як властивість своєї особистості (культура харчування; розвиток уміння 
бути стійким, гнучким, спонтанним; засвоєння методів психосоматичної саморегуляції як 
форми зняття наслідків стресу; отримання задоволення від узаємодії з тілом через спорт, 
танці, секс як засіб пізнання себе в умовах інтимної взаємодії відкритого тіла й душі). 

5. Соціальний потенціал - прагнення постійно підвищувати рівень культури 
спілкування, соціального інтелекту, комунікативної компетентності; набуття почуття 
належності до всього людства.  

6. Креативний потенціал – здатність людини до творчої активності, уміння творчо 
самовиражатися в життєдіяльності, виходячи за рамки стандартних знань. 

7. Духовний потенціал – це здатність розвивати духовну природу людини, виражати 
(втілювати) вищі цінності в життя. 

Культура формує еталонні уявлення про здоров’я та оздоровчі техніки, а індивід 
обирає власне ставлення до цього.  

Таблиця 1.  Характеристики соціокультурних еталонів здоров’я 
Елементи еталонів Античний еталон Адаптаційний еталон Антропоцентричний еталон 

Дефініція здоров’я. Внутрішня узгодженість. 
Оптимальне 
співвідношення елементів 
людської природи. 

Пристосованість індивіда до 
навколишнього середовища 

Усебічна самореалізація, 
розкриття творчого і духовного 
потенціалу  

Характеристики 
здорової особистості. 

1. Урівноваженість. 
2. Панування розуму над 
пристрастями. 
3. Духовна автономія 

1. Відповідність соціальним 
нормам. 
2. Стресова стійкість. 
3. Гармонійне включення в 
спільноту 

1. Прагнення до 
самоактуалізації. 
2. Духовна автономія. 
3. Цілісність 

Основні умови і 
принципи 
оздоровлення. 

1. Помірність в піклуванні 
про себе. 
2. Природовідповідність 

1. Усебічна соціалізація 
особистості. 
3. Примирення біологічного й 
соціального в людині 

1. Відкритість досвіду. 
2. Особистісне зростання. 
3. Інтеграція 

Шляхи оздоровлення. 1. Ритуал очищення. 
2. Гімнастика й музика. 
3. Філософське ставлення 
до себе 

1. Узгодженість особистісних 
характеристик із соціальними 
нормативами,і з природою. 
3. Гуманізація стосунків. 

1. Творче саморозкриття. 
2. Самопізнання. 
3. Духовні практики 
самовдосконалення  

Отже, здоров’я можна розглядати з різних точок зору, оскільки воно є тією віссю, на 
яку нанизуються різні концепції. Здоров’я можна вивчати з позиції активності, здатності 
до адаптації й компенсації, з точки зору репродуктивної функції тощо. Кожна людина 
розуміє його по-своєму. Узагальненим та загальноприйнятим є визначення ВООЗ: 
здоров’я – це відсутність психічних та фізичних дефектів, а також повне фізичне, душевне 
й соціальне благополуччя людини. Бережімо своє і чуже здоров’я в будь-якому 
розумінні!! 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Дзидз Л., студентка 2 СТН курсу економічного 
факультету спеціальності ФБС  

Керівник: викладач Андреєв С.А. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Найбільш сприятливими для покращення здоров’я й фізичної підготовленості 
студентів є триразові заняття з фізичного виховання на тиждень, що обумовлено 
фізіологічними особливостями організму людини.   

Проте реалії сьогодення не дають змоги більшості ВНЗ планувати таку кількість 
годин, навіть дворазові заняття в деяких ВНЗ вважають зайвими та, застосовуючи 
одноразові заняття на тиждень, заощаджують на здоров’ї студентів, що призводить до 
поглиблення проблеми. Дефіцит рухової активності студентів вимагає від викладачів 
подальшого пошуку прихованих резервів і способів оптимізації навчального процессу. 

 Одним із таких резервів є самостійна робота студентів, яка, хоч і не може повністю 
замінити практичні заняття під контролем викладача, але деякою мірою доповнити обсяг 
одержаних навантажень різної спрямованості цілком можливо. Другим доказом 
необхідності такої роботи є набуття студентами навичок самостійної роботи над власним 
здоров’ям і фізичною підготовленістю, які їм дуже знадобляться в подальшому житті.  

Навчання у вищому навчальному закладі – це важка напружена праця, яка 
характеризується значною емоційною та інтелектуальною напругою, гіпокінезією, 
стресовими ситуаціями. Науковці стверджують, що найбільш оптимальною кількістю 
занять на тиждень є триразові, оскільки одноразові заняття не мають необхідного впливу 
на організм студентів, а чотирьох- і п’ятиразові (які потрібні в спортивному тренуванні) 
призводять до значного дефіциту часу, зайвої втоми та до того ж можуть знижувати, за 
відсутності відновлювальних заходів, розумову працездатність студентів.  

Необхідність самостійних занять студентів підтверджена в багатьох публікаціях, 
але постає питання розробки ефективного організаційно-методичного забезпечення такої 
роботи, що повинна мати свої особливості залежно від форми організації навчального 
процесу з фізичного виховання, яку використовує той чи інший університет.  

Наше дослідження присвячено вивченню самостійної роботи студента при 
одноразовому занятті на тиждень, яке передбачено навчальним планом організації 
навчального процесу з фізичного виховання та додатковими самостійними заняттями.  

Заняття з фізичного виховання проводяться один раз на тиждень в пристосованих 
залах та на відкритому майданчику (коли дозволяють погодні умови), де є можливість 
виконувати як спеціальні вправи з вивчення й засвоєння технічних прийомів обраної 
спортивної спеціалізації, так і вправи загальнофізичної підготовки. 

Через два місяці проводиться контрольне заняття з реєстрацією показників тестів 
на спеціальну витривалість (стрибки зі скакалкою), стрибучість, гнучкість та силу, після 
чого на вулиці студенти вперше  виконують останній тест – 12-хвилинний біг на кількість 
подоланих метрів із завданням бігти в середньому темпі на рівні серцевих скорочень не 
більше 130 – 140 ударів на хвилину.  

Для контролю інтенсивності бігу ми застосовували визначення частоти серцевих 
скорочень кожним студентом із короткочасною зупинкою бігу на шість секунд після 
кожного другого кола за командою викладача або самостійно за допомогою власного 
годинника. Більш надійний спосіб – використання кардіолідера зі звуковою індикацією 
заданого пульсового коридору у вигляді наручного годинника. Після аналізу показників 
виконання тестів, у домашні індивідуальні завдання вносяться корективи та відразу 
виявляються студенти, які домашні завдання не виконували. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАХИСТУ 
ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У ПОЛЬЩІ: 

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
 

Дрогоруб М.А., студентка 2 СТН групи спеціальності 
«Геодезія та землеустрій» 

Керівник: к. філол. н. Книш О.В. 
 

Один із провідних польських лінгвістів професор В.Т.Мьодунка у статті «Польська мова 
на світі: навчання і тестування знання польської мови як іноземної і як другої» зазначає, що на 
сьогоднішній день польська мова є однією з найважливіших офіційних мов Європейського 
Союзу, шостою з огляду на загальну кількість користувачів і найчастіше вживаною 
слов’янською мовою в країнах ЄС. Це при тому, що Польща є порівняно молодим членом 
Об’єднаної Європи.  

Польська мова у Польській Республіці визнана основним елементом національного 
самовизначення та багатством національної культури. Відповідно до закону «Про польську 
мову» захист польської мови передбачає: 

1) правильне використання мови та вдосконалення мовних здібностей користувачів, а 
також створення умов для належного розвитку мови як інструменту спілкування; 

2) протидію вульгаризації; 
3) поширення знань про неї та її значення для культури; 
4) повагу до регіональних мов та діалектів, а також протидії їх зникненню; 
5) поширення польської мови у світі; 
6) підтримку навчання польської мови в державі та за кордоном. 
Відповідно до ст. 9 закону, «польська мова є мовою навчання та мовою екзаменів, 

дипломних робіт у державних та недержавних школах всіх типів, в закладах освіти та в інших 
освітніх інституціях, якщо законом не передбачено іншого». З цього правила звичайно існують 
винятки, оскільки в університетах за згодою наукового керівника студенти-іноземці мають 
право писати дипломну роботу або докторську дисертацію на іншій, ніж польська, мові.  

Поширення польської мови та захист її правильності є законодавчим обов’язком 
публічного телебачення та радіо. Всі телепрограми та фільми на телебаченні лише на польській 
мові. Фільми в кінотеатрах показують в оригіналі з польськими субтитрами. Книжки на 
польській мові займають левову частку книжкового ринку Польщі. Всі назви та інформація в 
органах публічної адміністрації, місцевого самоврядування, а також в публічних місцях та 
публічному транспорті обов’язково мають бути польською. 

Польща завжди ревно оберігала свою мову, культуру та традиції, що стало запорукою її 
розвитку як держави та збереженню національної ідентичності. Цьому варто вчитися і 
переймати досвід сусіда, бо мова — це зброя, без якої дуже важко, чи радше неможливо, 
виграти боротьбу за незалежність. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Іпатій А., студентка 1-го стн курсу спеціальності 
«Агроінженерія» 

Керівник: доцент, к.п.н. Прокопова О.П. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 

На сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку української 
літературної мови:  

• розширення суспільних функцій, сфер застосування, входження її в нові галузі знань, 
зокрема інформатику;  

• поповнення української мови великою кількістю номінативних словосполучень, що 
відображають реалії економічного, політичного та культурного життя сучасної України, напр.: 
альтернативні вибори, гілки влади, інформаційний простір, правова держава, соціальний захист, 
ринкові відносини 

• поява нових, активізація вживання та розширення значень раніше відомих слів, напр.: 
довкілля, підписант, перемовини, голубі шоломи, намет;  

• інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології, зокрема: а) 
суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, 
менеджмент, інвестор, маркетинг, сертифікат; в) технічної: комп 'ютер, принтер, факс, дискета 
та ін.;  

• переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема 
економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, інвестор, ліцензія, менеджер', юридично-
правової лексики та фразеології: державотворення, законопроект, плюралізм', парламентсько-
дипломатичної лексики: ректорат, ротація, толерантний', встановлення тісних контактів 
української мови з різними мовами світу, посилення явищ інтернаціоналізації українського 
словотвору.  

• За останні 10-15 років простежуються явища, які нівелюють національні риси 
української мови, знижують її естетичні якості, - тотальне „засмічення" іншомовними словами, і 
це при тому, що існують українські назви, напр.: брифінг (зустріч), дивіденд (прибуток), 
презентація (показ, ознайомлення),  

• намагання вилучити зі словника української мови ті іншомовні слова, які стали 
органічними її елементами, і замінити їх давніми або штучно створеними, особливо в галузі 
цтермінології та професійної лексики, напр.: аеродром — летовище, снаряд — гарматень, 
кулемет — скоростріл, вертоліт — гвинтокрил,  

• лібералізація норми (особливо в галузі слововживання, вимови й правопису) як 
небажане явище, що супроводжує „збільшення" української мови в комунікативному просторі 
України, напр.: кажу, люблю, грошей, пересічний, читання. Природніше було б, якби 
збільшення „кількості" відбувалося одночасно із зміцненням нормативності.  

• звільнення від нашарувань умисної русифікації лексичної, граматичної системи та 
правопису української мови;  

• зближення діалектів з українською літературною мовою; зростання зацікавленості у 
вивченні української мови громадян інших країн з метою навчатися, працювати в Україні чи 
навіть отримати українське громадянство Українська мова входить у XXI ст. як мова, що 
успішно забезпечує складні, відповідальні та багатоаспектні потреби державного та 
етнокультурного розвитку українського народу, має функціонально динамічну й відкриту для 
подальшого розвитку структуру. Потрібно лише сприяти цьому. 
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  

ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА 
 

Кавковський А.В., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія виробництва і 

переробка продуктів сільського господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Вважаємо за доцільне прийняти структурну модель професійної компетентності 
майбутнього інженера-енергетика, яка буде складатись із п’яти груп компетенцій (рис. 1.): 

 
 

 
 

Рис. 1.  – Узагальнена структурна модель професійної компетентності  
майбутнього інженера-енергетика 

 
Соціально-особистісні компетенції полягають у розумінні та сприйнятті етичних 

норм поведінки відносно інших людей і відносно природи; розумінні необхідності та 
дотримання норм здорового способу життя; здатності учитися; здатності до критики й 
самокритики; креативності,. 

Загальнонаукові компетенції – це базові уявлення про основи філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й 
права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 
використовувати в професійній і соціальній діяльності.  

Інструментальні компетенції – це здатність до письмової та усної комунікації 
рідною мовою; знання іншої мови (мов); навички роботи з комп'ютером; навички 
управління інформацією; дослідницькі навички. 

Професійні компетенції – це базові знання основних нормативно-правових актів 
та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 
нормативно-правничих документів, що регламентують роботу електромеханіка, старшого 
електромеханіка; базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 
призначення, принципів роботи і правил експлуатації устаткування, що використовується 
відповідно до напрямку діяльності; базові знання стандартів, положень, інструкцій, 
методичних та інших нормативних матеріалів з метрологічної атестації та випробування 
продукції. 

Загальнокультурні компетенції –це коло питань, у яких студент повинен бути 
добре обізнаним, володіти пізнаннями і досвідом діяльності, це – особливості 
національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й 
людства, окремих народів, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ 
і традицій, роль науки і релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетенції в побутовій і 
культурно-дозвільній сферах. 
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РЕСТАВРАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ІСТОРИЧНОЇ 
СПАДЩИНИ 

 

Качуровська В.В., магістрантка, 1 курс, спец. "Енергетика" 
 

Керівник: доцент Бурнаєв О.М 
 

Львівський національний аграрний університет 
 

Вступ. З набуттям Незалежності України почалось відродження числених традицій, 
зокрема відбудова церков, реставрації ратуш і дзвіниць. При цьому виявилось, що 
традиція вежового годинникарства втрачена, повністю відсутня база для проектування та 
виробництва – старовинні годинники і куранти у більшості  знищені, традиції забуті. 
Серед забутих митців – Міхал Мєнцович з Кросно, заново відкритий дякуючи 
реставраційній діяльності на десятках Ратуш і церков Західної України. 

Досліження і публікації щодо українського сегменту творчої спадщини Мєнцовича 
відсутні,  тоді як у польському Кросно його ім"я носить центральна вулиця, а у 
приміщенні його колишньої фабрики діє технічний музей, про його діяльність пишуть 
магістерські роботи.  

Метою роботи є виклад  для широкого загалу заново відкритої особистості у 
мистецтві вежового годинникарства, забутої протягом радянської окупації – польського 
майстра-годинникаря, автора сотень вежових годинників в Галичині, лауреата виставок 
годинників в Парижі, проте нікому не відомого в Україні. 

Використана методика  дослідження. Використана методика архівного пошуку у 
цифрових архівах Республіки Польща, зокрема старовинних фотодокументів, архівів 
технічної документації і комерційних документів на вежові годинники, та їх порівняння з 
власним архівом фотографій усіх вежових годинників України, зібраним за десятиління 
реставраційної діяльності. 

Знайдено  виробника більшості  годинників Західної України  
Аналіз конструкцій механізмів і дизайну стрілок десятків годинників показав їх 

подібність до годинника Ратуші Бережан, на якому написане прізвище виробника і місто 
розташування фабрики. Ним виявився Міхал Мєнцовіч з Кросно (Польща) (19 вересня 
1864 – 25 березня 1938) – засновник і власник Першої Національної фабрики вежових 
годинників (1901), багаторазовий переможець на національних та міжнародних 
промислових виставках, в тому числі золотий призер Міжнародної промислової виставки 
в Парижі в 1908 році. 

Виявлено, що Міхал Мєнцовіч виготовив не менше 30-ти вежових годинників у 
Західній Україні, серед яких – діючі годинники Управління Львівської залізниці, ратуш 
Дрогобича і Бережан, теперішнього приміщення Ощадбанку та Ратуші у Кам’янці-
Бузькій, Рільничої Школи у Дублянах тощо. Виявлені характерні риси механізмів і 
дизайну циферблатів, що дозволяють ідентифікувати роботи Мєнцовича за відсутності 
частин механізму з підписом. 

Висновки. Проведено значний архівний пошук пам'яток годинникарства. Можна 
стверджувати, що, якщо дзвони на території України відливались завжди, то виробництво 
годинникових механізмів було відсутнє. Відкрито ім"я ще однієї історичної  особистості, в 
чию честь названо вулицю в Кросно, а в Україні він був невідомий, незважаючи на творчі  
заслуги.  

За останні 18 років реставраційної діяльності ЛНАУ практично відновлено 
український сегмент годинникової спадщини Міхала Мєнцовича, яка складає велику 
частку з усіх вежових годинників Західної України.  Проведено повну ідентифікацію і 
доведено належність його фабриці значної частини вежових і фасадних годинників, 
досліджено ідентифікаційні особливості  його механізмів, усі результати передано в музей 
майстра у польському місті Кросно.  
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ДОТРИМАННЯ МОВНОГО ЕТИКЕТУ У 
РІЗНИХ ДІЛОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Ковальчук Л.І., студентка 1-го СТН курсу спеціальності 
«Транспортні технології» 

Керівник: доцент, к.п.н. Прокопова О.П. 
Подільський державний аграрно-технічний університет 
Усне ділове спілкування відбувається за різних обставин. У кожному 

випадку добір мовних засобів підпорядковується екстралінгвальним факторам, тому його слід 
розглядати у зв’язку з позамовними життєвими ситуаціями і враховувати етичні вимоги до 
ділового спілкування. Упродовж життя людині доводиться перебувати найчастіше у таких 
ділових ситуаціях: спілкуватися з колегами і керівниками на роботі, брати участь у нарадах, 
засіданнях, бути учасником приватного ділового спілкування, вести телефонні розмови. 

А управлінні існують певні етикетні відносини між працівниками. Керівники першими 
вітаються зі старшими від себе та жінками (виховані люди вітаються одночасно), з 
працівниками, коли вони стоять або сидять. Якщо у час розмови керівника з підлеглим 
входить відповідальний працівник, то підлеглий має привітатися з ним і, попросивши 
дозволу зайти пізніше, вийти. Спокійну, доброзичливу атмосферу у спілкуванні створює 
не лише керівник, а й увесь колектив. 

В управлінні існує єдиний ввічливий спосіб звертання на ім’я та по батькові, а в 
офіційних ситуаціях – на прізвище з використанням слів пане, добродію та інших, напр.: 
Оксано Михайлівно, проходьте, а не Ви проходьте. 

На нарадах, засіданнях повинен панувати діловий, спокійний тон, доброзичливі, 
дружні відносини. Уся увага зосереджується на об’єкт обговорення, а не на суб’єктивні 
настрої та емоції. 

У процесі наради, засідання часто виникають труднощі при називанні прізвищ 
виступаючих. Якщо повинна виходити жінка, то варто використовувати формулу „Слово 
надається професорові Коваль”, а якщо чоловік – то формула „Слово надається професорові 
Ковалю”. Однак найкраще вживати прізвища у називному відмінку, щоб не помилитися, 
напр.: Зараз виступає (першим виступатиме, виступає) інженер Мироненко; за ним 
виступатиме (наступним виступатиме, готується до виступу) депутат Савчук. 

Під час офіційних прийомів особи, які їх ведуть повинні говорити спокійно, до кінця 
фрази голос поступово знижувати, протягом бесіди його часто змінювати. Темп мовлення 
вони повинні добирати з урахуванням теми, ситуації спілкування та індивідуальних рис 
мовця. Ввічливе, доброзичливе, уважне їх ставлення до відвідувачів створюватиме 
атмосферу довірливої, приязної, спокійної розмови. 

Відвідувачі, незалежно від того, з якою справою вони прийшли, повинні ясно, чітко і 
коротко висловлювати своє прохання, належно поводитися, за послугу обов’язково 
подякувати. 

Телефонна розмова складається зі встановлення зв’язку, викладу справи і закінчення. 
Службова особа, яка знімає трубку, може назвати себе, свою посаду або місце роботи, 

а яка телефонує, повинна привітатися, назвати себе або того, кого вона представляє. Якщо 
треба когось покликати, то використовують формули ввічливості, напр.:прошу 
покликати... , чи не могли б ви попросити...На такі питання відповіді будуть залежати від 
конкретної ситуації, напр.: прошу зачекати... , на жаль, його ще немає. 

Суть справи слід викладати чітко, без зайвих дрібниць. Лаконізм викладу досягається 
детальним продумуванням головних і другорядних питань, які вимагають короткої і 
конкретної відповіді. 

Закінчує розмову переважно той, хто подзвонив, але якщо співрозмовник старший за 
віком або службовим становищем, то дають можливість йому закінчити розмову. 
Незважаючи на вік і становище, обидва співрозмовники повинні використовувати 
формули ввічливості, напр.: пробачте за турботу, дякую за увагу, до побачення. 

Під час телефонної розмови потрібно виявляти свою делікатність, вибачатися за те, що 
відірвали від справ, дякувати за послугу, тоном слів, їх добором передавати своє 
шанобливе ставлення до співрозмовника. 
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Природа наділила всіх живих істот інстинктом виживання, але 
людям вона дала ще й інший інстинкт, що ставить нас у зовсім 
особливе положення. Людина має вроджене бажання досягти успіху. 
Успіх – це вміння гармонійно пристосуватися до різноманітних і постійно мінливих умов 
життя, такий розвиток сили і здібностей, за допомогою яких людина досягає бажаних 
цілей у своєму житті, організовує відповідним чином свою енергію й зусилля, а також 
знання та здібності.  

Сучасні дослідники активно вивчають умови досягнення життєвого успіху та 
фактори, що на нього впливають. У зв'язку з цим, розглянемо питання співвідношення 
долі, удачі й особистої активності людини. Безперечно, обставини, що вдало склалися, 
можуть (але не обов'язково) сприяти досягненню життєвого успіху. Більш того, багато 
людей прагнуть списати свої невдачі саме на обставини, пояснити їх невдачею. Для людей 
із сильною волею несприятливі обставини, різні бар'єри, що зустрічаються на шляху 
служать своєрідними додатковими стимуляторами активності. Вони загартовують їхню 
волю, підсилюють віру в себе й рішучість у досягненні цілей. 

Ці бар'єри, відіграють потрійну роль. В організаційному аспекті,- структурують 
завдання досягнення мети, розділяючи її на сукупність підзавдань, виконання яких 
забезпечує успішне вирішення основного завдання та досягнення кінцевої мети. У 
технологічному аспекті, послідовне успішне подолання кожного з цих бар'єрів озброює 
людину необхідними знаннями й уміннями, дає їй у руки відповідні механізми, що 
полегшують підхід до вирішення наступних завдань. У психологічному аспекті, подолання 
кожної чергової перешкоди стає для людини й маленькою перемогою над собою, додає їй 
нових сил і впевненість у можливості ще вагоміших досягнень. 

На основі викладеного, можна зробити висновок, що успіх це багатомірне поняття й 
що механізм його досягнення включає цілий ряд факторів: 
1. Успіх, пов'язаний з розкриттям потенціалу людини, залежить від неї самої, від її 
активності. Це не стільки наслідок незвичайного таланту й здібностей, скільки уміння 
застосовувати їх на практиці. Домогтися успіху  означає, що ми повинні робити те, що й 
інші, але краще.  
2. Успіх – це рух на шляху до мети, це результат роботи наших переконань, цінностей, 
здібностей і звичок. Його потрібно вимірювати, порівнюючи, із метою, завданнями та 
результатами, яких людина досягла. При цьому важливо зрозуміти, що необхідною 
умовою розвитку людини є тільки ті ознаки, що для неї  є значимими. 
3. Для досягнення успіху необхідно постійно розкривати свої внутрішні здібності й 
резерви, що існують в процесі розвитку і саморозвитку. Це здійснюється шляхом 
формування внутрішнього світу на основі неповторно-унікального досвіду. 
4. Важливою складовою успіху є оволодіння майстерністю людських взаємин 
(комунікативна компетентність, ефективна стратегія й тактика особистого впливу, 
керування конфліктами, навички успішного лідерства і т.д. 

Успіх завжди включений у ланцюжок дій, він ніколи не виявляється сам по собі, не є 
самоціллю. Успіх виміряється внеском у досягнення особистістю задоволеності життям, 
тим, що збагачує або поглиблює зміст усього життя. Від задоволення виходять нові 
стимули до росту, що не обов'язково повинні бути пов'язані з роботою, а можуть 
відноситися до емоційної зрілості людини або розвитку інших сторін її потенціалу. 
Стабільний життєвий успіх можливий лише при балансі зовнішніх і внутрішніх факторів і 
починаємо ми, природно, зі зміни того, що найбільше нам доступне, тобто з нас самих.  
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Взагалі, колір на робочому місці відіграє важливі функції: є засобом інформації, 
фактором психологічного комфорту та засобом композиції. Відповідно до цього існує ряд 
рекомендацій, яких необхідно дотримуватися, розробляючи дизайн – проекти. 

Кольори фарбування основного виробничого обладнання (станків, пресів, агрегатів) 
обираються з групи фізіологічно оптимальних, які сприяють зниженню зорової та 
загальної втоми, але підвищують функціональні характеристики зору (кольори 
середньохвильової ділянки спектру, середньої яскравості та насиченості). До них 
відносять жовтий, жовто-зелений, блакитний кольори, що мають насиченість в межах 20 – 
40 % та коефіцієнт віддзеркалення в межах 40 – 70 %. Так, рекомендовано корпус машин і 
обладнання фарбувати у світлі неяскраві тони (салатний, зелено-блакитний), а органи 
управління – більш яскравими (жовтий, помаранчевий), забезпечуючи разом з тим 
м’якість контрастних кольорів по відношенню до робочої зони виробничого приміщення. 

Допоміжне обладнання та предмети організаційного оснащення фарбують 
кольорами – відтінками (акцентами) групи „фізіологічно оптимальних”, що допомагає 
орієнтуватися в середовищі та збагачує кольорові схеми фактури обладнання. Традиційно 
місця обладнання, які більше зазнають забруднення (основи, опори), фарбують більш 
темними кольорами. Небезпечні вузли, механізми фарбують кольорами групи „сигнально 
- попереджувальних”, визначених відповідним ДСТУ. 

З метою підвищення естетичних якостей виробничого обладнання потрібно 
враховувати наступне: 

• чим більші габарити обладнання й більш громіздкі його форми, тим світлішим має 
бути його забарвлення; зі зменшенням розмірів, забарвлення має бути більш насичене; 

• в обладнанні великих розмірів доцільно вводити декілька кольорів оздоблення, а в 
обладнання малих розмірів не рекомендується введення багатокольорового забарвлення; 

• фарбуючи обладнання або окремі його вузли та механізми з чіткими та строгими 
формами рекомендують використовувати мало насичені та світлі кольори; при згладжених 
формах та нечітких гранях – більш насичені кольори; 

• поверхні основи та несучих частин обладнання фарбують більш темними кольорами, 
порівняно з іншими поверхнями; 

• спокійні приглушені кольори застосовують з матовою фактурою, а інтенсивні – з 
гладенькою та глянцевою фактурою поверхні. 

В якості засобу інформації колір використовується для орієнтації працюючих у 
виробничому середовищі і робочому обладнанні. За допомогою кольору визначаються та 
маркуються комунікації, забезпечуючи безпечність роботи. Так стандартами визначені 
такі значення кольорів: (червоний – заборона, безпосередня небезпека, засоби 
пожежогасіння; жовтий – попередження, можлива небезпека; зелений – розпорядження, 
що забезпечує безпеку; синій – інформація, вказівка). 

У відповідності до зазначеного кольору встановлюють відповідні знаки: ті, що 
забороняють, попереджують, наказують, а також вказівні. Форми знаків, розміри їх 
елементів, фонові кольори визначаються стандартом. 

Вибір кольору приміщення залежить від типу, виконуваних робіт, змісту праці, а 
також від розміру виробничого приміщення, насиченості його обладнанням, орієнтації 
будівлі. 
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Перші розробки, пов'язані з впливом елементів відео на 
підсвідомість людини, були здійснені в  50-х рр. ХХ століття Дж. 
Вайкері. У Нью-Джерсі ним був проведений експеримент. Під час 
показу фільму демонструвалися кадри прихованої реклами. Своє сенсаційне відкриття 
Вайкері пропонував використовувати в рекламній діяльності для малозатратного і 
швидкого збільшення обсягу продажів. Цей прийом отримав назву 25-го кадру. В основі 
теорії лежить положення про те, що людське око в силу фізіології здатне вловлювати 
лише 24 кадри в секунду. Поріг зорової чутливості не перевищує частоту 24 Герц. При 
збільшенні цієї частоти людське око перестає реагувати на різку зміну картинки, 
реєструючи лише плавне переміщення кадрів. Прийнята за стандарт швидкість показу 
відеофільму - 24 кадри в секунду. Нерухома картинка проектується на екран протягом 
1/48 секунди. Таким чином, 25-ий кадр, несучи в собі приховану для свідомості 
інформацію, проникає в підсвідомість. Щоб ефект 25-го кадру почав свій вплив необхідне 
використання двох синхронізованих проекторів. Один з них проектує на екран відео з 
класичним набором кадрів, допоміжний в свою чергу виводить на екран нерухоме 
зображення, яке й виступає 25-м кадром. Це відбувається в той момент, коли об'єктив 
основного проектора закритий обтюратором. Для того, щоб дана нерухома картинка 
«засіла» в свідомості людини, необхідно дотримуватися двох параметрів:  яскравість 25-го 
кадру повинна бути нижчою середньої яскравості основного фільму, а тривалість значно 
меншою за 1/48 секунди. Зашифрована інформація такого кадру підбирається 
безпосередньо психологами з урахуванням особливостей цільової аудиторії, і відбувається 
сугестія (навіювання)- процес впливу на психіку людини, пов'язаний із зниженням 
критичності сприйняття навіюваного змісту, який не потребує ні розгорнутого логічного 
аналізу, ні оцінки. Навіювання здійснюється з метою створення певних станів чи 
спонукання до певних дій. Ступінь навіюваності для кожної людини індивідуальна, адже 
можливий вплив таких факторів як: тривожність, низька самооцінка, лякливість, почуття 
неповноцінності, слабкість логічного аналізу. Одна з форм сугестії - непряма. Саме цей 
метод за теорією Вайкері застосовується під час впливу 25-го кадру на свідомість людини. 

Дослідженням цієї проблеми займалися як зарубіжні, так і вітчизняні фахівці. 
Проаналізувавши наукові джерела, виділимо найбільш переконливі аргументи, які 
спростовують ефект впливу 25-го кадру на свідомість і психіку людини. По-перше, до 
проникнення в свідомість, інформація проходить первинну «неглибоку обробку» (shallow 
processing) на рівні підсвідомості. Якщо за короткий проміжок часу свідомість не зреагує 
на потік ззовні, він втрачається. Тому, така інформація не перевищує порогу важливості, і, 
отже, витісняється надходженням інших даних. По-друге, «розумова сліпота» (mental 
blindness) як один з страхувальних механізмів. Виділення інформації людським мозком 
залежить від зацікавленості і тривалості впливу (Н-д: несподіваний звук поїзда змушує 
мозок зреагувати за соту частку секунди. Але ми не запам'ятаємо особи людей в натовпі, 
навіть перебуваючи в ньому тривалий час). По-третє, безсумнівно, інформація, яка 
надається в 25-му кадрі, може слугувати натяком на якусь певну дію, але не більше того.  

Вплив 25-го кадру на свідомість і поведінку  людини нічим не відрізняється від 
інформації на рекламному щиті, повз яку ми проходимо щодня, навіть не запам'ятовуючи 
її. Це просто вдало розрекламований бренд, чергова видумка рекламодавців задля 
заробітку. Хоча віра в «чудо - дію» наскільки сильна в деяких людей, що вони дійсно 
починають помічати, що менше стали палити,чи трохи схудли. В результаті і виходить, 
що «25 кадр» діє, але насправді людина сама все змінює і ще й платить за це гроші.  
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Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Емоційний інтелект – EQ – це показник нашої здатності до 
спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти 
почуття інших людей. ЕQ вважається емоційним еквівалентом 
пізнавального інтелекту (IQ).  Якщо IQ відбиває здатності лівої півкулі нашого 
мозку, що відповідає за логіку і раціональне мислення, то ЕQ вимірює 
правопівсферні: інтуїтивне мислення, емоційність. 

Емоційний інтелект – це поняття, яке вражає нас своєю одночасною простотою та 
глибиною. Його дієвість та вплив проявляється в таких сферах життя: 

–    Школа чи робота: розвинений EQ допомагає прокладати курс через складності 
соціального життя у школі чи на робочому місці, бути лідером та надихати інших, а також 
розвивати професійну кар’єру. 

–   Фізичне здоров’я: нездатність керувати емоціями часто свідчить про нездатність 
керувати стресом, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям (підвищений 
кров’яний тиск, пригнічення імунної системи, підвищення ризику серцевого нападу та 
інсульту, сприяння розвитку безпліддя та прискорення процесів старіння) .  

–    Ментальне здоров’я: неконтрольовані емоції та стрес роблять людину уразливою 
перед тривожністю та депресією. Здатність розуміти, сприймати та керувати емоціями 
захищає від ризику самотності та ізоляції. 

–    Взаємовідносини: розуміючи власні емоції та вміючи їх контролювати людина 
здатна краще виражати свої почуття та розуміти як почуваються інші люди. Завдяки 
цьому спілкування стає більш ефективним, а стосунки як на роботі так і в особистому 
житті – сильнішими. 

Те, що EQ стосується таких важливих сторін життя людини доводить його цінність 
та необхідність його розвитку. 

Емоційний інтелект,  є не вродженою, а опановуваною рисою. Саме такий підхід 
до емоційного інтелекту сприяв його популяризації та створенню різних рекомендацій, 
програм та тренінгів з його розвитку. 

 Розвинути емоційний інтелект можливо через: 
Самосвідомість - розуміння у яких стосунках із власними емоціями ми 

перебуваємо (переживання почуттів, які час від часу змінюють одне одного; 
відслідковування фізичних відчуттів; вміння відчувати особисті почуття, що 
супроводжуються певними виразами обличчя; переживання дуже сильних почуттів; 
врахування почуттів у прийнятті рішень). 

Самоконтроль – управління власними емоціями (здатність робити вибір в бік 
контролю імпульсивних почуттів та поведінки, керування емоціями у здоровий спосіб, 
виявлення ініціативи, дотримання зобов’язань та вміння адаптуватися до обставин). 

Соціальне розуміння та управління взаємовідносинами – вміння 
опрацьовувати велику кількість невербальних сигналів інших людей, усвідомлення 
емоцій, здатності розпізнавати та розуміти, що відчувають інші люди (емпатійність, 
ефективне використання невербального спілкування, застосування гумору для зменшення 
стресу, сприйняття конфлікту як можливості розвивати ближчі стосунки). 

Таким чином, щоб розвинути в собі здатність до найбільшого відчуття щастя та 
успішної самореалізації, людині варто розвивати свій EQ. Адже завдяки йому ми 
можемо знайти баланс між розумом та почуттями та наблизитись до відчуття 
гармонії у житті. 
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Основою будь-якої організації та її основним скарбом є люди. Були часи, коли 
вважалося, що машина, автомат чи робот витіснять людину з більшості організацій і 
остаточно затвердять перевагу техніки над людиною. Однак, хоч машина і стала 
повновладним хазяїном у багатьох технологічних і управлінських процесах, роль і 
значення людини в організації не тільки не знизилась, а навпаки – зросла. При цьому 
людина стала не лише самим коштовним «ресурсом» організації, але й самим дорого 
вартісним. Гарна організація прагне максимально ефективно використовувати потенціал 
своїх працівників, створюючи всі умови для найбільш повної віддачі співробітників на 
роботі й для інтенсивного розвитку їхнього потенціалу. 

Психологія групи – сукупність певних соціально-психологічних явищ, що 
виникають у процесі її формування і функціонування на основі становлення внутрішніх 
зв’язків у колективі, форм і способів взаємо задоволення потреб його членів. Сюди ж 
відносять морально-психологічний клімат, способи спілкування, громадську думку і 
настрій, звичаї і традиції тощо. У рамках аналізу створення комфортного психологічного 
клімату в колективі можна виділити наступні сфери: професійну, ціннісно-світоглядну, 
сферу міжособистісних відносин. Професійна сфера охоплює відносини, що складаються 
в процесі вирішення виробничих професійних задач. Ціннісно-світоглядна сфера 
пов’язана з взаємовідносинами між особистими і корпоративними цінностями, етичними 
установками, переважаючими в конкретній соціальній групі. Сфера міжособистісних 
відносин пов’язана з реалізацією потреби  в спілкуванні та самоствердженні особистості в 
рамках колективу, мірою задоволення своєю професійною діяльністю, формальним і 
неформальним статусом. 

Ми виділяємо п’ять типів взаємовідносин всередині колективу, що істотно 
розрізняються з точки зору морально-психологічного клімату (за Блейком і Мутоном): 

1. Невтручання (низький рівень турботи керівника і про виробництво, і про людей). 
2. Тепла компанія (високий рівень турботи про людей, прагнення до встановлення 

дружніх відносин у колективі). 
3. Задача (увага керівника повністю зосереджена на вирішенні виробничих задач, 

людський чинник при цьому недооцінюється). 
4. Золота середина (керівник прагне оптимально поєднувати інтереси справи і 

інтереси персоналу). 
5. Команда (найбільш переважний тип взаємовідносин у робочій групі, керівник 

прагне максимально враховувати інтереси виробництва і інтереси колективу). 
Морально-психологічний клімат робочої групи істотно залежить від її структури, 

що складається під впливом психологічних механізмів регуляції колективної діяльності, 
адаптації і інтеграції. 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

 
Уміння спілкуватися з діловим партнером, розуміння психології іншої людини, 

інтересів іншої організації вважали і вважають донині однією з визначальних чинників  у 
процесі будь-якої професійної діяльності. У політичній, підприємницькій, комерційній та 
інших сферах діяльності важливе місце займають бесіди й перемовини. Вивченням етики 
й психології переговорних процесів  займаються як окремі дослідники, так і спеціальні 
центри, а методика ведення переговорів входить до програми з підготовки фахівців різних 
профілів. 

Насамперед слід уточнити, що ж розуміється під терміном «група». Групою 
називається різновид соціальної спільності та сукупність індивідів, належним чином 
взаємодіючих одне з одним, що усвідомлюють свою приналежність до цієї спільності та 
зізнаються його членами з погляду інших. Група характеризується такими основними 
рисами: 

- стійкою взаємодією; 
- чітко вираженою однорідністю складу; 
- відносно високим ступенем згуртованості; 
- структуризованістю; 
- організованість, тобто впорядкованістю; 
- відкритістю, тобто готовністю до прийняття нових членів. 

При відборі кандидатур у робочу групу керуються такими критеріями: 
- компетентність і досвід; 
- наявність спеціальних знань у проблемній сфері діяльності; 
- можливість залучення до роботи; 
- влада і авторитет у створенні; 
- здатність вирішувати конфліктні ситуації; 
- ставлення до загальної справи (діла); 
- власний інтерес і мотивація. 

Багато психологів вважають, що робочу групу (керівник плюс взаємодіючі між 
собою виконавці) з погляду ефективності та оперативності керівництва, взаємодії членів і 
економії коштів має складати щонайменше п’ять і дев’ять чоловік (так званий закон «сім 
плюс-мінус два»). 
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У контексті сучасних реалій молодь надто легко вдається до запозичень, 

синтезування власного середовища та використання атрибуції, яка часто не 
притаманна її ментально-культурному простору. Не є винятком і явище «сленгу» в 
мовленні молодого покоління, проблема якого все більше стає актуальною та 
викликає занепокоєння. Оскільки зміст терміну «сленг» є доволі широким, то 
наведемо деякі означення цього мовного явища.Сленг (від англ. slang- жаргон) – 
слова або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових 
прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до 
кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать 
до певної соціальної або професіональної групи, яка впровадила в мову слово або 
вислів. Молодіжний сленг – це окремий пласт національної мови, який відображає 
певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства.  

Молодь, особливо підлітки, з метою вікового «самоствердження» починає 
вживати слова і слівця, що відрізняються від загальноприйнятої мовної норми. 
Застосовуються ці слова бездумно, неусвідомлено, сенс їх дуже приблизний, а 
походження найчастіше невідомо для мовця. Жаргони об'єднують людей одного 
роду занять, а у випадку з молодіжним жаргоном - і одного віку. Школярі 
виростають - і цілком можливо, що через кілька десятиліть «шнурку» або «хавати» 
стануть звичайними словами «великого і могутнього». Ніхто не може передбачити 
долю того чи іншого жаргону. Слово може забутися через рік, а може залишитися 
на століття. 

Молодіжний сленг існує, і це явище усталене в часі, хоча воно є рухомим і 
мінливим. Виникнення англомовних сленгізмів є результатом не лише експансії 
самої англійської мови (через вивчення іноземної мови в школі, поширення 
літератури англійською мовою, захоплення англомовною музичною культурою, 
інтенсифікація міжнародних зв’язків), а й результатом популяризації західного 
способу життя, бажання молодих людей бути схожими на популярних зірок музики 
та кіно, бажання уподібнюватись їм у стилі життя та мовлення, звідки як наслідок 
виникає лексична інтерференція. 

Отже, можна стверджувати, що досить часто усне та писемне мовлення, а 
особливо мовлення молодих людей, студентів є перенасиченим інтерферентами на 
лексичному рівні. Причинами цього часто стають засоби масової інформації, які, 
транслюючи рекламу, телевізійні програми, активно використовують запозичення, 
інтерференти, вважаючи їх більш інформативними за відповідники рідної мови. 
При цьому україномовні терміни вилучаються із лексичного обігу і, внаслідок, 
мова втрачає активний словниковий запас, втрачає свою самобутність та 
традиційність. З одного боку поява сленгу є проявом розвитку та виявляє наслідки 
деградації мовлення людей у сучасному суспільстві.  
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У будь якій життєвій справі людям доводиться спілкуватися, обмінюватися 

інформацією, домовлятися, знаходити виходи зі складних ситуацій тощо. 
Без спілкування практично неможливо провести нормально жодного дня. 

Правильно, грамотно, культурно вести діалог під силу не кожному, але володіти такою 
культурою сучасній людині необхідно.  

Взаємодія людей завжди опиралася на їх психологічні відчуття, реакції. Без знання 
людської психіки, її психології неможливо будувати правильний діалог. 

Спілкування – це своєрідний міст між людьми, між групами людей. Тому 
практичне засвоєння правил спілкування – вкрай важливе для будь-якої людини. 

 Спілкування – складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні 
інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами одне одного.  

У наш час стиль спілкування повинен відрізнятися партнерським підходом, а не 
ієрархічним чи авторитарним. Він повинен бути націлений на досягнення консенсусу, 
бути комунікативним. 

І в процесі роботи, і в особистому житті ми постійно спілкуємося, чи, говорячи 
мовою психології, вступаємо в міжособистісні комунікації. 

Комунікації – це засіб взаємовпливу. Комунікація виникає тоді, коли одна людина 
впливає на поведінку іншої людини. Це може відбуватися навіть тоді, коли вони і не 
розмовляють. Але при цьому важливим моментом є існування зворотного зв'язку – тобто 
одержувач комунікаційного повідомлення повинен мати можливість так чи інакше 
відгукнутися на повідомлення відправника. 

Важливим є знання основних законів комунікації: 
1-й закон: Правда не в тім, що повідомляє відправник, а в тім, що розуміє 

одержувач. 
Цей закон заснований на селективному сприйнятті інформації людиною. Така 

селекція виробляється на основі системи оцінок цієї людини. Якщо повідомлення 
проходить через цю систему оцінок, чи якщо  сприяє підвищенню рівня самооцінки даної 
людини, то це повідомлення приймається, а його цінність перебільшується. Якщо ж воно 
не проходить по системі оцінок, чи якщо сприяє зниженню рівня самооцінки одержувача, 
то його цілкомабо ж  частково відкидають, при цьому його цінність зменшується.  

2-й закон: Якщо одержувач неправильно трактує повідомлення, то провину несе 
відправник. Таким чином, відповідальність за точну комунікацію завжди лежить на 
відправнику повідомлення. 2-й закон має ряд важливих практичних наслідків: фрази: "Ви, 
напевно, не зрозуміли", "як я уже Вам сказав", "Ви, здається, не розчули" і т. д. – 
заборонені фрази. Раз Вас не зрозуміли, значить – Ви невірно пояснили, і сердитися тут 
можна тільки на себе. 

Висновок. Спілкування – складний процес взаємодії між людьми, що полягає в 
обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами одне одного. Уміння 
правильно побудувати процес міжособистісних комунікацій має особливе значення. Для 
розуміння цього процесу украй важливо знати основні закони комунікації, які були 
розглянуті вище. Тільки тоді спілкування буде допомагати знаходити спільну мову, а не 
штовхати до конфліктів. 
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На сьогоднішній день сучасна система вищої освіти знаходиться в 

постійному пошуку нових і ефективних форм і методів організації навчального процесу, 
що відповідають сучасним вимогам  професійного рівня фахівця.   

Що стосується сфери фізичного виховання, то в багатьох дослідженнях науковців  
ставиться акцент на те, що освітня частина завдання процесу фізичного виховання 
передбачає вдосконалення рухових якостей в обраному виді діяльності, оздоровча частина 
спрямована на збереження і зміцнення при цьому здоров'я, а виховна - сприяє 
формуванню моральних переконань і правил поведінки особистості. В цілому,  - все це 
вказує на всебічну підготовку людини до життя.  

Застосування кросфіту на заняттях з фізичного виховання сприяє комплексному 
розвитку фізичних і психічних якостей студента.  

Результати багатьох досліджень вказують на те, що кросфіт як вид спорту має свої 
характерні особливості:  

– різнобічний характер впливу на організм і на розвиток спеціальних професійно-
важливих якостей. Чергування рухів і дій, які дуже часто змінюються по інтенсивності і 
різнобічності та тривала рухова діяльність, здійснюють загальний комплексний вплив на 
організм, сприяють розвитку і вдосконаленню у студентів основних фізичних якостей;  

– раптова зміна умов проведення прийомів, швидка зміна обстановки, постійно 
мінливі рухи змушують особу миттєво оцінювати ситуацію, діяти спритно, швидко, 
ініціативно, проявляти самостійність;   

– висока емоційність студента і висока активність виконання рухів підтримується на 
фоні  емоційної напруги;   

– змагальний характер, прагнення перевершити суперника привчають студента 
мобілізувати свої можливості для дій з максимальним напруженням сил і долати різні 
труднощі.  

Застосування  кросфіту на заняттях з фізичної культури є, на наш погляд, одним із 
ефективних шляхів оптимізації навчального процесу з фізичного виховання.  

Кросфіт являє собою набір високоінтенсивних вправ які виконуються один за одним 
сетами з максимальною віддачею. Вправи не стануть новинкою, так як практично всі вони 
взяті з інших видів спорту. В залежності від мети, будь то схуднення, поліпшення 
витривалості або сили м'язової маси, кросфіт ділиться на кілька видів: тренування на 
витривалість; тренування на силу; кардіотренування. Але, в основному, всі ці тренування 
є частинами одного комплексу і виконуються окремо протягом тижня.  

Можна з упевненістю сказати, що кросфіт - це новий напрямок, який стає дуже 
популярним. По своїй суті CrossFit є системою загальної фізичної підготовки, яка 
створена таким чином, щоб викликати максимально широку адаптаційну реакцію 
організму. Студент отримує рівномірний і повноцінний фізичний розвиток, тренування з  
кросфіту дуже короткі в порівнянні з іншими видами спорту, але це через те, що вони 
неймовірно інтенсивні. Цей вид спорту дуже універсальний, у нього немає чіткої 
спеціалізації. Все це вносить різноманітність і ефективність в тренувальний процес. 
Даним видом спорту може займатися будь-яка людина. 

Таким чином, підводячи підсумок можна сказати, що кросфіт – це: просто, 
універсально, цікаво та досить ефективно. 
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Такт - категорія етики, яка в своєму змісті відображає правила 
пристойності, почуття міри у відносинах підлеглого і керівника, його 
делікатність. 

Такт керівника багато в чому залежить від стилю керівництва виробничим процесом.  
Психологічними основами такту слід вважати: 
а) соціальні установки керівника - готовність певним чином сприймати, оцінювати 

факти в процесі роботи з підлеглими і діяти по відношенню до них, оптимізувати цей 
процес; 

б) сукупність стереотипів - стійких уявлень про норми взаємодії керівника і 
підлеглих, що дозволяє йому швидко реагувати в конкретній ситуації і приймати 
правильні рішення. 

Важлива постійно діюча установка на вивчення і адекватне сприйняття 
співробітників: їх характеру, здібностей, темпераменту і спрямованості особистості, що 
формується. Чим краще керівник знає своїх підлеглих, тим більше у нього можливостей 
бути тактовним у роботі з ними, ефективніше управляти їх діяльністю. 

Установка керівника на суворе дотримання принципу доцільності матиме бажаний 
резонанс тільки тоді, коли така ж установка сформується і у підлеглих. Це - запорука 
взаєморозуміння і взаімосодействія в рішенні задач, поставлених керівником і 
розв'язуваних підлеглими. На основі потреби в спілкуванні підлеглого з керівником 
формується установка на постійний діалог в діяльності. У діалозі керівник отримує 
можливість розкривати процеси, що протікають в свідомості підлеглого, в групі або 
колективі, і надавати на них відповідний вплив. 

Прийняті на озброєння керівником стереотипи відіграють важливу роль. Серед них 
виділимо наступні: ввічливість з підлеглим; поєднання принципового підходу до 
підлеглих з упевненістю в тому, що кожен з них не може бути поганим, безнадійним; 
висока вимогливість як міра поваги до особистості підлеглого. Це економить енергію 
керівника і надає його роботі емоційне забарвлення. Такий стиль роботи керівника 
характеризується стійкими способами духовної і практичної діяльності, що переходять в 
нормативні освіти його професійної свідомості. У деяких керівників зустрічається і ряд 
негативних стереотипів, що ускладнюють їх діяльність, згідно з якими з підлеглим треба 
поводитися по-особливому, щоб не втратити власного авторитету. Однак це призводить 
до відчуження підлеглих від таких керівників. 

Існує ще одна небажана тенденція: давати підлеглому ту чи іншу оцінку раз і 
назавжди, не враховуючи того, що він може змінитися, з часом стаючи зовсім іншою 
людиною. Він, прийнявши оцінку керівника (позитивну або негативну), погоджується з 
нею і тим самим накладає на себе певні обмеження: один починає «спочивати на лаврах», 
бо керівник сказав йому, що він талановитий, а інший - після негативної оцінки - махне на 
себе рукою і втрачає перспективу розвитку. 

Такт передбачає, що у підлеглого будь-якого віку є внутрішня незавершеність, яка 
зберігає можливість розвитку і вдосконалення у багатьох відношеннях. «Ненормальності» 
поведінки з плином часу часто зникають самі по собі, без втручання керівника, без 
пильної опіки і «підгонки» під дорослі стандарти. 

Отже, можна зробити висновок, що такт керівника - це він сам в діяльності, його 
оцінка своїх і чужих вчинків, бачення їх причин. А вдосконалення такту-це формування і 
розвиток в собі таких рис характеру, як витримка, самовладання, чуйність до іншого, 
терпимість і глибоке знання своєї професії. 
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Сонячне випромінювання є постійно діючим фактором 
зовнішнього середовища і тісно зв'язано з життєво важливими 
функціями організму. Під впливом сонячних опромінень підвищується тонус центральної 
нервової системи, активізується діяльність залоз внутрішньої секреції, стимулюються 
обмінні й імунологічні процеси. Уф-випромінювання сонця забезпечує природний шлях 
постачання організму вітаміном У, а тому особливе значення має анторахетична дія 
сонячного світла. Перебування дітей на сонці повинне бути строго дозовано, інакше 
можуть наступити небажані явища передозування (шлунково-кишкові розлади, втрата 
апетиту, блювота, розлади сну і т.д.). При сонячних ваннах (загальних чи місцевих) 
дитина протягом визначеного часу піддається впливу прямих сонячних променів (дітям до 
1,5 років сонячні ванни проводити не рекомендується). Проводити сонячні ванни 
випливає на упоряджених у гігієнічному відношенні площадках (соляріях), захищених від 
вітру, розташованих серед зелені, поблизу місць купання - на березі рік, чи озер на 
морському пляжі. Тіньові ділянки, де діти відпочивають після сонячних ванн, 'бажано 
оснастити інвентарем для відпочинку й ігор. При відсутності поблизу водойм варто 
обладнати при солярії душ з підігрівом води. До сонячних ванн приступають при сталій 
теплій погоді, при ЕЕТ не нижче 17 °С и не вище 25 °С, щоб уникнути перегрівів. 
Проводять їхній після попереднього курсу (1-2 тиж) повітряних ванн. Після сонячної 
ванни приймають заключну повітряну ванну (3-5 хв), потім водяну .процедуру 
(обливання, чи душ купання) і, нарешті, відпочивають у тіні в легкому одязі. Не можна 
дозволяти дітям обсихати на сонці і вдруге приймати водяну процедуру. При проведенні 
сонячної ванни оголеної дитини укладають на лежак ногами до сонця так, щоб усе тіло 
було рівномірно освітлене, голову захищають чи парасолькою чи панамою. Можна 
користатися світлозахисними окулярами. Під час прийому сонячної ванни варто 
змінювати положення тіла, повертаючи до сонця по черзі спиною, боками, грудьми. При 
тривалості ванн більш 15-20 хв можна проводити їх під час спокійних ігор чи сидячи 
коштуючи, виконуючи гімнастичні вправи. 

Існують різні методи дозування сонячних ванн. Установлено, що влітку в ясний 
полудень з 8 до 11 год на півдні і з 10 до 13 год у середніх широтах за час п'ятихвилинної 
сонячної ванни людина одержує 5 малих калорій па 1 див2 поверхні тіла. Ця величина 
складає одну біологічну дозу сонячної радіації, що відповідає 1/4 біологічної дози, 
розрахованої по сонячній еритемі (одна сонячна біологічна доза дорівнює 20 малим 
калоріям). Рекомендують кілька режимів сонячних опромінень у залежності від віку 
дитини і стану його здоров'я. Починають сонячні ванни з 3-5 ккал (1/8-1/4 біодози), 
поступово дозу збільшують до 20-30-50 малих калорій, що відповідає 1-1,5-2,5 біодозам. 
У повсякденній практиці сонячні ванни дозують по їхній тривалості в хвилинах. 
Проводять їхній звичайно при ЕЕТ від 18 до 25 °С.  

Максимальна тривалість ванн для дітей не повинна перевищувати 20-30 хв. 
Обережного дозування сонячних ванн вимагають діти з підвищеною збудливістю нервової 
системи. Сонячні ванни таким дітям можна проводити з частковим оголенням тіла. Під 
час сонячної ванни необхідно спостерігати за реакцією дитини. З появою симптомів 
поганий переносимості (млявість, головний біль, серцебиття) сонячні ванни або заміняють 
повітряними, або тимчасово скасовують. Відновити сонячні ванни можна після повного 
зникнення негативних явищ, не раніш чим через 3-5 днів, зменшивши при цьому 
тривалість опромінення на одну - двох лікувальних доз. Можна застосовувати так 
називану полегшену методику, коли після кожних 10- 15 хв сонячного опромінення діти 
15-20 хв відпочивають у тіні. 
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Мова – це практична, дійсна свідомість, у якій відображений не тільки суспільно-історичний 
досвід людства, але й соціальний статус конкретного шару суспільства. Вона має знакову природу 
й системну організацію, будучи, внаслідок цього, універсальним засобом спілкування. Мова 
використовується в побуті, у виробничій діяльності людини, у різних галузях науки, культури, 
суспільного й політичного життя суспільства. Вибір й активізація різних її засобів у кожному 
конкретному випадку залежить від цілей, завдань і умов спілкування, а також від соціального 
середовища, вікової групи й багатьох інших факторів. 

Незважаючи на те, що використання жаргонізмів вважається поганим тоном, вони широко 
застосовуються представниками багатьох професій. Жаргонний термін у більшості випадків куди 
лаконічніший офіційного, і тому його можна швидше сказати або написати. Саме слово жаргон 
походить з французької мови, означає прислівник або діалект. Жаргони є не тільки у різних 
фахівців, а й у представників різних соціальних груп – від спортсменів до злочинців. Під 
жаргоном розуміють різновид мови, що використовується переважно в усному спілкуванні 
окремою соціальною групою, яка об’єднує людей за ознакою професії, інтересів, звичок, занять, 
суспільного становища чи віку. Сьогодні мовознавці виділяють жаргон молоді, програмістів, 
філателістів, мисливців, рибалок, спортсменів, п’яниць, декласованих елементів (злодіїв, 
картярських шулерів та ін.). 

У відкритих групах (молодь, мисливці та ін.) жаргон є своєрідною "колективною грою". 
Замкнені групи (жебраки, злодії тощо) за допомогою жаргону відокремлюються від іншої частини 
суспільства, він допомагає членам групи розпізнавати "своїх" і "чужих", а також виконує функцію 
конспірації. 

Елементами злодійського жаргону є, наприклад, слова: перо (ніж), мочити (вбивати), стибрити 
(вкрасти), лажа (неприємність), збацати (станцювати), закласти (видати), розколотися (зізнатися) 
тощо. Основною метою таких слів є приховання предмета комунікації. 

У художній літературі вони використовуються для реалістичного зображення різних груп 
людей, тобто в характерологічній і стилістичній функціях. У публіцистиці, мові ЗМІ до цих 
функцій додається оцінна. Молодіжні жаргонізми становлять експресивні позначення 
загальновідомих понять: предки (батьки), чувак (хлопець), баскет (баскетбол), бабки (гроші), 
погрімон (прізвисько), олдовий (старий), фачити (принижувати, ігнорувати), фацет (чоловік, 
хлопець), бачик (телевізор), стріха (свідомість, здоровий глузд), баклажан (алкоголік), шухляда 
(щелепа). У мові школярів і студентів можна натрапити на слова: хвіст (нескладений іспит), 
зрізатися (нескласти іспит), автомат (залік, поставлений викладачем без спеціальної співбесіди), 
шпора (шпаргалка). Такі слова, як правило, відображають фамільярне або гумористичне ставлення 
до предмета мови. Психологічною основою появи молодіжних жаргонних слів є споконвічне 
прагнення молоді підкреслити свою дорослість, незалежність і нестандартність у поведінці та 
судженнях. 

Як синонім слова "жаргон" іноді (здебільшого стосовно англомовних країн) використовують 
термін "сленг". Для позначення способу спілкування декласованих елементів поряд із терміном 
жаргон вживається також термін "арго", що позначає сукупність особливостей мови групи людей, 
які намагаються засекретити свої вислови, зробити їх незрозумілими для оточення. 

Отже, жаргонні слова звичайно охоплюють вузьке коло понять. Уживання їх є ненормативним 
явищем. Жаргонізми роблять мову примітивною, засмічують її. У художніх творах 
використовуються як засіб мовної характеристики героїв. Поза цим завданням використання 
жаргонної лексики в літературній мові неприпустиме. Найнадійнішим засобом очищення мови від 
таких елементів є збагачення словникового запасу справжніми цінностями рідної мови, піднесення 
загальної культури мови. 
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Жанри наукового стилю, їх призначення. 
Наукове знання може бути виражено у різних видах первинних текстів: 
- усних (дискусія, диспут, обговорення наукової проблеми у колі фахівців); 
- письмових (доповідь, дисертація, стаття, монографія тощо). 
Науковий текст – спосіб репрезентації наукової інформації, результат наукового 
дослідження. 

Особливості наукового тексту 
 науковий текст обов'язково відображає ту чи іншу проблему, висуває гіпотези, 

орієнтує на нове знання, характеризуються доцільністю і раціональністю усіх 
положень, орієнтований на досягнення дослідницької мети та завдань; 

 характеризується раціональним характером, складається із суджень, умовиводів, 
побудованих за правилами логіки науки і формальної логіки; 

 широке використання понятійного, категоріального апарату науки; 
 текст не ґрунтується на образі, не активізує почуттєвий світ його читача, а 

орієнтований на сферу раціонального мислення; 
 його призначення не в тому, щоб змусити повірити, а в тому, щоб довести, 

обґрунтувати, аргументувати істину. 
Структура наукового тексту 

1. Вступна частина, у якій окреслюють проблему, мету і завдання, гіпотези і методи 
дослідження. 

2. Дослідна частина тексту описує дослідження і його результати. 
3. Висновкова частина тексту регламентує висновки і рекомендації для проведення 

подальших наукових досліджень. 
Мистецтво наукового тексту полягає у тому, щоб не тільки рельєфно відобразити 

окремі його складові, а й інтегрувати їх у цілісність. 
Загальні вимоги до наукового тексту 

• Текст має бути чітко структурованим, переділятися на розділи і параграфи. 
Потрібно прагнути того, щоб кожен розділ був самостійним науковим дослідженням з 
певної складової загальної проблеми, щоб кожну складову було викладено в тексті, а 
текст був цілісним, а не фрагментарним. 

• Крім членування тексту на розділи і параграфи, він має деталізований розподіл на 
значеннєві частини, абзаци і речення. Варто пам'ятати, що надмірне дроблення тексту 
утруднює його сприйняття, тому абзаци мають бути обґрунтованими і зводитися до 
викладу однієї думки. 

• Текст має вирізнятися композиційністю. 
• Початок і кінець абзаців у науковому тексті - це найбільш інформативні місця; 

інші речення тільки розкривають, деталізують, обґрунтовують, конкретизують головну 
думку або є сполучними елементами. 

• Під час викладу матеріалу необхідно уникати понять, які не можна тлумачити 
однозначно. 

• У тексті не має бути повторів, зокрема, це стосується висновків, написання яких 
передбачає новий рівень систематизації й узагальнення. 

• Науковий текст позбавлений авторського «Я». Перевагу варто надавати 
безособовим формам викладу. 

• Він має вирізнятися стислістю і ясністю викладу, відповідати формулі «Думкам 
просторо, а словам тісно». Ця вимога передбачає запобігання повторам, багатослів'я, 
зайвим словам, канцеляризмам тощо. 
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Молодіжний сленг - особлива форма мови. 
Сленг - це відкрита система ненормативних лексико-фразеологічних одиниць 

розмовної просторічної мови, призначена для вираження посиленої експресії й 
особливої оцінонної забарвленності  (зазвичай негативної). 

Молодіжний сленг - соціальний діалект людей у віці 13-30 років, що виник із 
протиставлення себе старшому поколінню і офіційної системі, і відрізняється 
розмовним, а іноді, й огрубіло-фамільярним забарвленням. 

Для вивчення проблеми молодіжного сленгу розглянемо його види: 
1. Емоційні слова і вирази.  
Сюди відносяться, перш за все, такі слова, як млинець, "повний атас", "повний 

абзац", "кіно і німці , йолли - пали, використовувані в жаргоні тільки як в емоційних 
вигуків. 

2. Слова і вирази з емоційним значенням. 
Ці емоційні одиниці характеризуються тим, що, функціонуючи в мові, вони не 

тільки виражають емоційний стан мовця, а й називають переживаючи їх емоцію. 
Сюди, перш за все, відносяться дієслова типу: балдеть, кайфувати.  

3. Слова з емоційним компонентом значення.  
Дані одиниці мають певне значення і емоційний компонент, що передає 

емоційне ставлення мовця до слухача.  
4. Емоційні вислови. За своєю формою вони схожі з спонукальними 

конструкціями, що мають "значення волевиявлення, адресованого співрозмовнику", 
але на відміну від цих конструкцій, емоційні вислови аж ніяк не пропонують 
негайного виконання адресатом волі мовця, тим більше що з логічної точки зору це 
було б абсурдно ("іди ти їжачків паси", "йди ти в пень", "йди ти пустелю пилососячи"). 
Що впливає на молодіжний сленг? 

1. Розвиток комп'ютерних технологій. Інтернет, його широкі можливості, 
швидко розвиваються комп'ютерні технології завжди привертали молодих людей. У 
зв'язку з цим з'являється багато нових жаргонізмів: вірусняк, Інет, смайли, глючить, 
мило, оперативка, миха, геймер. 

2. Сучасна музична культура. Одне із захоплень молоді - музика. Вона є 
частиною життя молодих людей. Сучасна музика - суміш різних культур, музичних 
напрямків, результат композиторських експериментів. Молодіжні жаргонізми, що 
належать до сфери музики, містять назви різних музичних стилів (попса, поп-музика, 
дарк - важка музика, хаус, драм, драмчік). 

3. Іноземна мова. Багато молодіжні жаргонізми - це слова, які запозичені з  
англійської мови, але так і не переведені на російську мову. Фіфті - фіфті (fifty-fifty) - 
50 на 50. Лузер – невдаха. Крейзі (crazy) – божевільний. Party – тусовка. Плиз, о'кей, 
сорі. Фейс – особа. Пардон – вибачте. 

4. Комп'ютерні ігри, відео, мультфільми. Дуже багато жаргонних слів 
приходить в мову молоді з комп'ютерних ігор, але найчастіше ці слова специфічні у 
використанні, ними користуються, в основному, молоді люди, для яких ігри - хобі. 
Превед, медвед! - традиційне привітання. Найбільш виразні, смішні і пам'ятні імена 
героїв кіно та мультфільмів переходять у молодіжній мови в імена загальні. Гобліни, 
Телепузик, Шрек. 
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Психологічна адаптація - це процес психологічної включеності 
особистості у системи соціальних, соціально-психологічних та професійно-діяльнісних 
зв'язків і відносин, у виконання відповідних рольових функцій. 

Виділяють такі основні сфери життя і діяльності людини, в яких здійснюється її 
психологічна адаптація (і, відповідно основні різновиди психологічної адаптації): 

 Соціальна у всьому різноманітті її змістовних сторін, компонентів: морального, 
політичного, правового, етнічного, релігійного і т.д. У цій сфері відбувається соціальна 
адаптація психіки людини; 

 Соціально-психологічна як процес входження людини в системи неформальних, 
психологічних зв'язків і відносин, включення її у виконання різних соціально-
психологічних ролей (соціально-психологічна адаптація особистості); 

 Сфера професійних, навчально-пізнавальних та інших діяльнісних зв'язків і 
відносин особистості (професійно-діяльнісна психологічна адаптація особистості); 

 Взаємозв'язок з екологічним середовищем (екологічна психологічна адаптація); 
 Взаємозв'язок з техногенним середовищем, що включає в себе технічне і 

технологічне середовище життєдіяльності людини (технологічна психологічна адаптація). 
Процес психологічної адаптації особистості характеризується активністю людини, 

що проявляється в цілеспрямованості її дій щодо пристосування до умов життєдіяльності. 
А також  з перетворенням дійсності, середовища враховуючи свої інтереси і можливості, і  
використовуючи при цьому різні засоби. Таким чином, в активній цілеспрямовано 
пристосувальній діяльності людини проявляються дві різною мірою виражені і 
паралельні тенденції: адаптивно-пристосувальна, і адаптивно-перетворююча. 

Результатом процесу адаптації виступає той чи інший рівень адаптованості 
особистості. 

Адаптованість особистості може бути: 
  Внутрішньою, коли відбувається перебудова функціональних структур, систем 

при певній зміні середовища життєдіяльності. У такому випадку, і зовнішні форми 
поведінки, і діяльність особистості видозмінюються, і приходять у відповідність з 
очікуваннями середовища. Відбувається змістовна, повна, генералізована адаптація 
особистості. І в такому випадку адаптація тотожна соціалізації особистості; 

 Зовнішньою, коли особистість внутрішньо, змістовно не перебудовується і зберігає 
себе, свою самобутність. Відбувається так звана інструментальна адаптація особистості. 
Така адаптація може розглядатися як один з механізмів соціалізації особистості; 

 Змішаною, коли особистість частково перебудовується і підлаштовується 
внутрішньо під середовище, а частково адаптується інструментально, поведінково, 
зберігаючи і своє "Я", свою самостійність, "самість". 

Отже, психологічна адаптація - явище багаторівневе і різнопланове, що зачіпає  
індивідуальні особливості людини, її психіку, середовище її безпосередньої 
життєдіяльності,  різноманітні види діяльності, в які вона безпосередньо включена. 

Психологічна адаптація особистості - це двосторонній процес взаємодії, в ході якого 
відбуваються зміни в психіці людини в цілому, так і в середовищі - нормах, правилах, 
цінностях, у всіх сферах духовного життя соціуму і його організації. Можемо зробити 
висновок, що у процесі адаптації відбувається гармонізація взаємодій особистості і 
середовища в якому вона існує. 
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та його змісту, які вимагають від фахівців усіх рівнів професійної 
мобільності, швидкої адаптації до нових реальностей, відповідності професійних якостей 
потребам виробництва і суспільства в цілому. Так, необхідність в постійному прагненні 
людини до більш високого рівня знань і умінь, його потреба в ідеалах, в високих цілях і 
цінностях, у тому числі потреби інтересів особистого плану, задоволення індивідуальних 
культурних, духовних, естетичних і інших потреб визначила важливість вдосконалення 
освітнього процесу в післядипломній освіті. 

Як відзначають дослідники, основна вимога до фахівців АПК у всіх країнах з 
ринковою економікою, - конкурентоспроможність на світовому ринку праці та здатність 
забезпечити продовольчу безпеку країни. Однак, вітчизняна система аграрної освіти в 
цілому орієнтована на підготовку фахівців відповідного профілю та рівня кваліфікації в 
чітко сегментованої сфері професійної діяльності, в той час як вся світова і вітчизняна 
педагогічна громадськість підтвердила необхідність прийняття компетентнісного підходу 
в якості ведучої стратегії професійної освіти. 

Згідно нової освітньої парадигми основним результатом діяльності ЗВО виступає 
професійна компетентність випускника, показником якої слугує рівень розвитку його 
професійної культури, яка зумовлює наявність певного особистісного досвіду, отриманого 
в результаті самостійної діяльності, що має соціальну значимість.  

Водночас, слід відзначити, що специфіка сільськогосподарської галузі зобов'язує 
погоджувати зміст і технології навчання до потреб регіону, характеру інновацій і 
наукових досліджень в АПК, а також, з огляду на екологічну значимість 
сільськогосподарської діяльності, концепцією безпечного сталого розвитку цивілізації і 
доктриною продовольчої безпеки країни. 

Незважаючи на різноманіття досліджень, присвячених проблемі професійної 
підготовки кадрів, у педагогіці вищої професійної освіти недостатньо уваги приділяється 
розробці концептуальних основ побудови аграрної освіти відповідно до галузевої 
специфіки і особливостей генезису. Практично відсутні педагогічні дослідження, що 
розкривають взаємозв'язок зовнішніх, внутрішніх і особистісних факторів в професійному 
становленні фахівця АПК. Існуючі концепції освіти дорослих передбачають розробку 
гнучкої, ефективної і мобільної системи освіти, що враховує соціально-психологічні 
особливості і професійну підготовку. 

На цьому тлі більш чітко позначилися якісні зміни в сфері додаткової професійної 
освіти, які, в свою чергу, передбачають зміну вимог до педагогічної кваліфікації 
викладача, його педагогічної майстерності. 

Реформування системи професійної підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації фахівців сільського господарства в цілому і впровадження інноваційних форм 
і методів навчання в освітньому процесі є вимога часу, так як освітні технології постійно 
видозмінюються і не можуть розглядатися поза цим контекстом. 

Інноваційність навчання слухачів-фахівців агропромислового комплексу в системі 
додаткової професійної освіти визначається сукупністю педагогічних умов: 
– змістовно-цільових (орієнтація на формування базових професійних знань і умінь); 
– актуалізація суб'єктного досвіду слухачів і його включення в зміст курсової 
підготовки та розширення суб'єктних функцій слухачів в освітньому процесі; 
– методико-інструментальних (використання в ході курсової підготовки та 
підвищення кваліфікації ії інноваційних методів і прийомів навчання, що стимулюють 
процес навчання і формують пізнавальний інтерес, застосування модульної системи 
навчання). 
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Що робить людину ефективним лідером? Це питання давно цікавить учених. Одну з 

найбільш відомих і простих відповідей дає теорія великих людей. Теорія великих людей 
(great person theory) стверджує, що людина, яка володіє певним набором особистісних рис, 
буде хорошим лідером незалежно від характеру ситуації, в якій вона знаходиться. 
Абсолютним втіленням теорії великих людей є поняття харизматичного лідера, перед 
яким схиляються оточуючі (від грец. Charizma - дар, благодать Божа, милість богів). 

Якщо ця теорія вірна, то повинні існувати якісь ключові риси особистості, що 
роблять людину великим лідером і видатним керівником. Що це: високий інтелект, 
харизма (чарівність), товариськість, сміливість? Або їх поєднання?  

Психологи, перейнявшись даним питанням, провели безліч спеціальних досліджень. 
Ось деякі співвідношення, виявлені між окремими особистісними характеристиками і 
лідерством: 
 Лідери зазвичай володіють трохи більш високим інтелектом, ніж їх «паства». 
Претендентові на лідерство ні в якому разі не можна відриватися від середнього 
інтелектуального рівня його послідовників. «Надто розумних» неминуче відторгне 
натовп. Дуже далекі вони від народу ... Високочолий інтелектуал може зайняти місце 
найближчого помічника, мудреця, таємного радника вождя, а в кращому випадку - сірого 
кардинала. Але «шлях на трон» йому найчастіше заборонений. На жаль. 
 Мотивація влади. Багато лідерів одержимі бажанням влади. У них сильна концентрація 
на власній персоні, турботі про престиж, честолюбстві. Вони, як правило, краще соціально 
підготовлені, проявляють більшу гнучкість і здатність до адаптації. Владолюбство і 
здатність до інтриг допомагають їм тривалий час залишатися «на плаву». Але для них 
існує проблема ефективності. Наприклад, Володимира Путіна розглядають як лідера, який 
володіє надзвичайно сильним прагненням до влади. Однак питання, чи є він для країни 
ефективним керівником, при цьому залишається відкритим. 
 Потрібно, або бути зразком моралі і чесноти, або володіти безпринципністю. 
Дослідження історичних записів показало, що серед 600 відомих монархів найбільш 
знаменитими були або дуже високоморальні, або виключно аморальні особистості. 
  Характеристики зросту, розміру сім'ї та кількості книг, опублікованих до того, як 
людина вступає на  посаду, - корелюють з ефективністю діяльності лідера на своїй посаді 
(яка визначається за оцінками істориків). Інші характеристики, включаючи і такі риси 
особистості, як харизма (чарівність), сміливість, схильність до домінування або 
впевненість в собі, згідно з результатами досліджень взагалі ніяк не пов'язані з 
ефективністю людини в якості лідера. 

Отже, деякий скромний взаємозв'язок між особистими характеристиками і 
лідерськими здібностями можна виявити. Але в цілому дуже важко передбачити, 
наскільки хорошим лідером буде людина, тільки на підставі її особистісних рис. Тому з 
часом дослідники стали схилятися до думки, що недостатньо розглядати одні лише риси 
особистості. Потрібно враховувати і ситуацію, в якій ці риси проявляються. Відповідно до 
цієї точки зору, для того щоб стати ефективним лідером, не потрібно бути «великою 
людиною». Швидше, треба бути підходящої людиною в потрібному місці і в потрібний 
час. 
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Оцінка розглядається як заключний етап проектування. Її мета - 

встановлення відповідності загальних і приватних характеристик проекту необхідним 
значенням. При цьому оцінка є також важливою складовою кожного етапу - підставою 
переходу до наступного етапу проектування або пошуку іншого варіанту рішення, що 
відповідає заданим вимогам. 

Оцінці підлягають загальні і приватні характеристики елементів проекту, а також 
інтегральні характеристики варіантів рішень проектних завдань в цілому. Найкращі 
характеристики окремих елементів проектного рішення не гарантують найкращі 
параметри їх спільного функціонування, що вимагає розгляду інших варіантів проектних 
рішень, що відрізняються більш високими інтегральними характеристиками. 

Інженерно-психологічна оцінка керується такими принципами: 
 ієрархічність - багаторівневий характер оцінки, що обумовлено структурою 

системи управління, багаторівневим характером психічних процесів, що забезпечують 
діяльність, а також ієрархією завдань (етапів) проектування; 

 багатокритеріальна оптимізація - оцінка проводиться по ряду системотехнічних 
показників з метою вибору оптимального варіанту проекту з урахуванням допустимих 
норм діяльності та роботи технічних елементів; 

 інтегральність - оцінка характеристик системи в різних ситуаціях, що вимагають 
участі людини (стандартні, нештатні, аварійні і т.п.), в динаміці змін стану з плином часу і 
різних режимах роботи системи. 

Достовірність оцінки визначається в першу чергу відповідністю мети оцінки та 
методів її проведення, що передбачає виділення різних типів оцінки. Базовій 
(статистичній) оцінці піддаються елементи системи, що впливають на характеристики її 
функціонування, але не мінливі на заданому інтервалі часу, а також характеристики 
системи в цілому. Приклади базової оцінки - оцінка взаєморозташування засобів 
відображення інформації і органів управління, оцінка алгоритмів дій при вирішенні завдань 
управління, оцінка надійності, готовності, стійкості системи в цілому. Варіативна 
(динамічна) оцінка передбачає визначення ступеня мінливості характеристик системи та її 
елементів за результатами роботи оператора, наприклад мінливість алгоритмів, способи 
кодування і режими пред'явлення інформації, що впливають на успішність діяльності 
оператора.Оцінка проводитися окремо для кожного режиму роботи - оцінки основного 
режиму, контролю функціонування, діагностики несправностей, обслуговування та ін.  

Інженерно-психологічна оцінка (ІПО) є не тільки найважливішою складовою 
проектування автоматизованих систем управління, але і виконується на етапі їх 
експлуатації. Для науки і практики така оцінка забезпечує отримання фактів, що 
підтверджують вірність або хибність уявлень і розрахунків, реалізованих в системі, а 
також розширення бази даних про закономірності і характеристики діяльності оператора, 
необхідних для подальшого проектування. Крім того, ІПО на етапі експлуатації є 
необхідною підставою вирішення завдань інженерно-психологічного забезпечення - 
підтримки функціонування системи на основі підбору, навчання, підтримки оптимального 
функціонального стану, організації сприятливої робочої середовища. Предметами оцінки 
виступають не тільки технічні складові, характеристики людини та інформаційної 
взаємодії, але й інші змінні, що впливають на ефективність діяльності оператора та 
функціонування системи в різних режимах і умовах.  
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Розвиток інформаційної культури починається з розуміння ролі інформації в житті 

суспільства, яка призводить до змін багатьох соціально-економічних, політичних і 
духовних уявлень, вносить якісно нові риси в образ життя людини,наслідком якої буде 
значне збільшення чисельності працюючих у сфері інформаційної діяльності та послуг. 

Сьогодні сукупність інформаційних потоків навколо кожної людини настільки 
велика, різноманітна і розгалужена, що вимагає від неї не тільки знання законів 
інформаційного середовища й уміння орієнтуватися в них, але й безпосередньої участі у 
його формуванні та перетворенні, сприянні інформаційним контактам. У контексті 
відношення людини до інформації, її оцінки, відбору для практичного використання, 
організації сумісної інформаційної діяльності виникає проблема інформаційної культури. 

Інформаційна культура особистості органічно пов’язана з особливостями 
інтелектуального розвитку. Чим багатший внутрішній світ людини, тим більше 
можливостей формування його високої інформаційної культури.  

Безпосереднє відношення до формування інформаційної культури суспільства 
мають засоби масової інформації. Актуальність формування інформаційної культури та 
грамотності студентів пов'язана також із розширенням впливу на молодь засобів масової 
інформації й обумовлюється необхідністю особистісно-орієнтованого підходу до 
розвитку критичного мислення студентів, становленню захисного механізму до значного 
впливу засобів масової інформації. На сьогодні на перший план виступає не технічна 
сторона інформатизації, а гуманітарна. У той же час поза увагою вчених, громадськості, 
зокрема в сфері науки, освіти, культури, установ наукової інформації довгий час 
знаходились гуманітарні аспекти інформатизації суспільства, пов’язані з поняттям 
“інформаційна культура”. 

Навчання інформаційній грамотності - це не просто пошук інформації, але й 
оволодіння навиками критичного мислення, вміння точно формулювати запитання, 
аналізувати отриману інформацію. Головне завдання традиційної освіти - прищепити ці 
якості студентам, і відповідальні за це викладачі, які є основними фігурантами у 
навчальному процесі. 

Виховання інформаційної культури особистості взагалі є суспільною проблемою. 
Процес формування інформаційної культури студентів потребує 

диференційованого підходу, підбору методик і програм навчання з урахуванням їх 
професійної спеціалізації, рівня їх інформаційних потреб та інформаційної підготовки, 
наявними навичками володіння комп'ютерною технікою. 

Інформаційно грамотна людина повинна демонструвати свою соціальну 
відповідальність через безперервну освіту та активну участь у житті суспільства. 

Формування інформаційної культури студента має бути спрямоване на підготовку 
у вищій школі не тільки фахівця-виконавця, а й творчо мислячої і активної особистості, 
здатної до постійного самовдосконалення й саморозвитку. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ 
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ З ІСТОРІЇ 

ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ФОРМУВАННІ 
МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Холодюк В.О., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія виробництва 

і переробка продуктів сільського господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

До психолого-педагогічних основ використання засобів історіографії з метою 
формування мотивації студентів до навчальної діяльності нами віднесено такі фактори: 

врахування психофізіологічних особливостей студентів в навчальному процесі, 
зокрема при застосуванні засобів історіографії в навчальному процесі; 

можливість використання основних психологічних прийомів впливу на свідомість 
та підсвідомість студента в процесі формування мотивації за допомогою засобів 
історіографії; 

авторитет викладача (вчителя) як головна передумова формування мотивації 
студентів засобами історіографії. 

Розглянемо кожен із них детальніше. 
1. Використання сформованої методичної системи впровадження засобів 

історіографії в навчальний процес. Під час формування мотивації до навчально-
пізнавальної діяльності потрібне чітке окреслення змісту навчання, методів навчання, 
форм організації та засобів навчання. Тому першою педагогічною умовою формування 
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності є сформована методична система 
формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності засобами історіографії. 

2. Забезпечення професійної компетентності викладача може відбуватися як 
цілеспрямований процес, зокрема, через забезпечення викладача відповідними 
матеріалами (навчально-методичною літературою, допоміжною психолого-педагогічною 
літературою, методичними рекомендаціями з використання засобів історіографії в 
навчальному процесі з метою формування мотивації до навчально-пізнавальної 
діяльності), відвідування методичних семінарів, конференцій, через систематичне 
підвищення кваліфікації. Необхідною умовою забезпечення професійної компетентності 
викладача є його неперервна самоосвіта. 

3. Систематичне підкріплення у студентів мотивації до оволодіння професійними 
знаннями і навичками відбувається завдяки підкріпленню новоутворень в мотиваційній 
сфері студента, зокрема, усвідомлення актуальності вивчення дисципліни, позитивний 
досвід навчально-пізнавальної діяльності, інтерес до навчального процесу через відповідні 
прийоми використання засобів історіографії: повідомлення історичних матеріалів 
викладачем; проведення бесід, підготовка та виступ студентів з рефератами, гурткова 
робота (факультативи), участь в конференціях, одержання студентами інформації 
історичного характеру з навчальної літератури, перегляд слайдів та відео матеріалів 
історичного характеру. 

4. Залучення студентів до активної пошукової навчальної роботи є важливою 
умовою при формуванні мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. Це і наслідок, і 
першопричина формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, оскільки 
сприяє утворенню інтересу, пізнавальної активності, усвідомлення актуальності вивчення 
дисципліни. 

284



ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У  

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

Хрустінський В.В., студент -го курсу магістратури, 
напрям підготовки: «Професійне навчання. Технологія 

виробництва і переробка продуктів сільського 
господарства» 

Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Сучасна професійно-технічна освіта має допомогти майбутнім кваліфікованим 
робітникам відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до змінних 
умов виробництва, бути психологічно стійкими, комунікабельними, володіти здатностями 
до самоосвіти, самонавчання. Це вимагає пошуку нових методів, форм і прийомів 
організації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах.  

Однією з таких педагогічних технологій є метод проектів, що виник у XIX ст. у 
сільськогосподарських школах США.  

Проект – це комплекс пошукових, розрахункових, дослідницьких, графічних та 
інших видів робіт, що виконуються учнями самостійно за організаційно-консультативної 
підтримки викладача з метою практичного чи теоретичного вирішення проблеми. На наше 
переконання, технологія навчального проектування може бути з успіхом застосована при 
оволодінні учнями предметами за усіма напрямами підготовки, на будь-яких етапах 
оволодіння програмою, при вивченні матеріалу різного ступеня складності. 

У сучасній педагогіці проекти поділяють за комплексністю й характером контактів 
(монопроект, міжпредметний проект), за тривалістю виконання (міні-проекти, 
короткотермінові проекти, річні), за кількістю учасників виконання проекту – 
індивідуальний, парний, груповий. 

Істотною перевагою проектної діяльності над усталеним класичним навчанням є 
здатності, яких набувають учні в ході проектування, а саме: 
 планувати свою діяльність, заздалегідь прогнозуючи можливі результати; 

використовувати значну кількість джерел інформації; 
 самостійно збирати інформацію, виконувати проект; аналізувати, зіставляти факти, 

аргументувати свою позицію; обґрунтовувати та приймати оптимальні рішення; 
 створювати реальний практичний продукт – проект (доповідь, реферат, креслення, 

схема, бізнес-план, календар, проспект, сценарій); 
 виступати з презентацією проекту перед аудиторією; оцінювати себе та колег по 

команді тощо. 
Нарешті, висвітлимо алгоритм виконання проекту. Керуючись положеннями 
загальнонаукової методології, дослідники технології навчального проектування 
демонструють, переважно, єдність думок щодо послідовності етапів проектування: 
визначення теми й мети проекту; формулювання проблеми; постановка мети 
(формулювання гіпотез); визначення методів збирання й опрацювання даних для 
підтвердження висунутих гіпотез; збір необхідних даних (організація виконання робіт); 
аналіз і обговорення отриманих даних; перевірка гіпотез; формулювання понять, 
узагальнень, висновків; презентація результатів проектування; підведення підсумків, 
рефлексія, вибір нових напрямів пошукової діяльності.  
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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Чаюк Д.О., Тимощук  О.В., студенти  

2 курсу спеціальності "Технологія 
виробництва і переробки продукції 

тваринництва"  
Керівник: к. психол. н., доцент Васильєва О.М. 
Подільський аграрно-технічний університет    

У Психологічному словнику креативність розглядається, як «…здатність 
породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко 
вирішувати проблемні ситуації». Креативність – наша здатність до творчості. Вона 
реалізується у формі нових ідей і підходів у науці, культурі, політиці, бізнесі – словом, у 
всіх динамічних сферах життя, де розвинена конкуренція. Цим і визначається її цінність 
для суспільства.  

А чим цінна ця якість для того, хто нею володіє? «Найважливіше в креативності – 
вдосконалення себе, причому вдосконалення одухотворене. Будь-яке творче заняття 
допомагає осягати власні цінності, знаходити особистісний сенс. А це найважливіша 
духовна потреба, яка відрізняє нас від усіх живих істот». 

 У наукових джерелах найбільша увага звернена на особливості мислення при 
використанні креативності в роботі, а саме: 
 - швидкість, як здатність за одиницю часу вирішувати певну кількість професійних задач; 
 - гнучкість, як уміння перебудовуватись і відмовлятись від шаблонних схем; 
 - прогностичність, як уміння передбачити розвиток подій за певних умов;  
- оригінальність, як здатність генерувати нестандартні ідеї; 
 - точність, як здатність надавати завершеної форми результатам мислення. 

 Бути креативним фахівцем – це вимога часу, оскільки на передній план у його 
діяльності виступає творчий підхід до справи та гуманне ставлення до людей. Слід 
зважити на те, що сучасний фахівець обмежується досягненням успіху в одній царині, а 
прагне до поліуспішності, визначаючи пріоритети в залежності від свого віку, емоційного 
стану, уподобань, запитів часу та ін. Особливістю сучасного процесу досягнення 
успішності є її інтеріоризація: активаторами процесу успішності в житті людини все 
частіше виступають її власні думки, слова, вчинки, ментальні настанови; очікування 
зовнішнього схвалення, визнання досягнень і успіху вже не є єдиною обов’язковою 
умовою для особи, що цього прагне; особа виявляє себе відкритою, саморегулюючою 
системою з власними критеріями оцінки ефективності процесу досягнення успіху без 
перекладання відповідальності на інших людей чи обставини;  

Ще не так давно креативність вважалась однією з необхідних якостей лише творчих 
працівників. Сьогодні вона стає одним з обов’язкових атрибутів успішного фахівця будь-
якої сфери. Нова система цінностей призводить до того, що в самому понятті креативності 
з’являється елемент гуманізму притаманний роботі в будь-яких ситуаціях. Тому 
успішність в професійній діяльності майбутнього аграрія буде результатом креативності, 
яка виявиться в його здатності до конструктивного, нестандартного мислення та 
поведінки, а також усвідомленні і розвитку свого досвіду: швидкості, точності, гнучкості, 
оригінальності мислення, багатій уяві, схильності до високих естетичних цінностей, рівню 
деталізації проблеми що дасть можливість, з одного боку, знаходити ефективні рішення і 
способи комунікативної поведінки у буденних ситуаціях, а з іншого, переборювати 
стереотипність мислення і поведінки у непередбачених ситуаціях, створювати у них нові, 
оригінальні рішення. Наявність такої характеристики в майбутнього фахівця зробить його 
більш здатним швидко та ефективно адаптуватися в виробничих умовах, що змінюються, 
а також сприятиме процесу самовираження особистості у майбутній професії.  
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В 
КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЛЬНО-НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Чеснік П.В., студент -го курсу магістратури, напрям 
підготовки: «Професійне навчання. Технологія 
виробництва і переробка продуктів сільського 

господарства» 
Керівник: к. псих. н, доцент Ляска О.П. 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 

Розглянемо модель професійно мобільного кваліфікованого робітника з позиції 
вимог сучасного ринку праці, а також можливість реалізації цих вимог в сучасному 
освітньому стандарті.  

Нині на перший план виходять вимоги адаптації кваліфікованих робітничих кадрів 
до структурних змін робочих місць протягом усього процесу професіоналізації 
особистості. І як результат – постала необхідність у застосуванні такого поняття, як 
«ключова кваліфікація», яке науковці визначають так: «Під ключовою кваліфікацією 
розуміється комплекс психологічних якостей, здібностей в структурі загальної 
кваліфікації фахівця, які мають широкий радіус дії, забезпечуючи доступ до ефективного 
виконання загально професійних функцій». Виходячи з цього, ми вважали за потрібне 
ввести до моделі різнорівневу структуру ключових кваліфікацій. До першої групи 
ключових кваліфікацій віднесено функціональні кваліфікації вузького радіусу дії, що 
характеризують окрему професію і пов’язані зі специфічними професійними функціями, 
які обслуговують операційну сторону діяльності і, на жаль, дуже швидко втрачають свою 
актуальність, тобто застарівають. Другу групу ключових кваліфікацій середнього радіусу 
дії становлять полі функціональні метапрофесійні якості, що забезпечують якісну працю в 
рамках споріднених професій і залишаються актуальними досить тривалий час. До третьої 
групи ключових кваліфікацій віднесено кваліфікації широкого радіусу дії, а саме: екстра 
функціональні метапрофесійні якості, що не пов’язані з конкретними професійними 
функціями. Вони забезпечують загальну спрямованість професійної діяльності і 
допомагають кваліфікованому робітнику швидко і гнучко реагувати на зміни ринку праці. 

На основі моделі професійно мобільного кваліфікованого робітника, ми розробили 
педагогічну модель формування професійно мобільного кваліфікованого робітника, яка 
враховує поступальний характер цього процесу, вплив зовнішніх чинників (зміна й 
розвиток моделі компетенцій кваліфікованого робітника певного напряму підготовки) і 
внутрішніх чинників (зміна психологічних якостей особистості в процесі освоєння 
ефективної професійної поведінки).  

Отже, поняття моделі універсальне й може бути використане в багатьох напрямах 
різних галузей знань. У педагогіці традиційним напрямом є моделювання процесу 
сприйняття й навчання, а загальне трактування моделі являє собою ідеальний образ 
предмета або явища.  
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Воля - одне з найбільш складних понять в психології. Воля розглядається і як 

самостійний психічний процес, і як аспект інших найважливіших психічних явищ, і як 
унікальна здатність особистості довільно контролювати свою поведінку. 

Воля є психічною функцією, яка буквально пронизує всі сторони життя людини. У 
змісті вольової дії, зазвичай, виділяються три основні ознаки: 

1. Воля забезпечує цілеспрямованість і впорядкованість людської діяльності.  
2. Воля як здатність людини до саморегуляції робить її відносно вільною від 

зовнішніх обставин, по-справжньому перетворює її в активного суб'єкта. 
3. Воля - це свідоме подолання людиною труднощів на шляху до поставленої мети. 

Стикаючись з перешкодами, людина або відмовляється від дії в обраному напрямку, або 
збільшує зусилля, щоб подолати труднощі. 

Багато психологів розуміють вольовий акт як складну функціональну систему (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самовиховання волі є частиною 
самовдосконалення особистості і, отже, 
має здійснюватися відповідно з 
правилами і, перш за все, з розробкою 
програми самовиховання «сили волі», 
що має включати, самоініціацію, 
самоконтроль і самостимуляцію. 

Слід враховувати, що розвиток і 
прояв вольових якостей визначається не 
тільки мотивами людини (наприклад, 
мотивом досягнення, визначаються 
двома складовими: прагненням до 
успіху і униканням невдачі), його 
моральними установками, але і 
вродженими індивідуальними, 
диференціюючими особистість 
особливостями прояву властивостей 
нервової системи: сили - слабкості, 
рухливості - інертності, 
врівноваженості - неврівноваженості 
нервових процесів. 
 

Людина може бути несміливою, нерішучою, нетерплячою не тому, що не хоче проявити 
силу волі, а тому, що, для її прояву у неї є менш генетично обумовлені можливості (менше 
вроджених задатків). Це не означає, що не слід докладати зусиль для розвитку вольової 
сфери особистості. Однак потрібно уникати і зайвого оптимізму, і стандартних, тим 
більше насильницьких, підходів у подоланні слабкості вольової сфери людини. Потрібно 
знати, що на шляху розвитку сили волі можна зіткнутися зі значними труднощами, тому 
будуть потрібні терпіння, педагогічна мудрість, чуйність і такт. 

Отже, єдиної для всіх випадків волі (що розуміється як сила волі) немає, інакше в 
будь-якій ситуації воля проявлялась б у певної людини, або однаково успішно, або 
однаково погано. 

Усвідомлення цілі і прагнення її досягнути 

Усвідомлення переліку можливостей 
досягнення цілі 

Поява мотивів, стверджуючих або 
заперечуючих ці можливості 

Боротьба мотивів і вибір 

Прийняття однієї з можливостей в якості 
рішення 

Здійснення прийнятого рішення 

Подолання зовнішніх перешкод здійснюючи 
рішення і досягаючи поставленої цілі 

Рис. 1 Структура вольової дії 
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Помилка -  повна або часткова втрата працездатності, в ре-
зультаті якої людина перестає задовольняти встановленим для даного виду діяльності ви-
могам, тимчасове мимовільне відхилення від норми дій та зниження їх якості. Поза дії 
помилка не існує ("не помиляється той, хто не діє"). Помилка - оцінка (характеристика) 
результату дії по відношенню до бажаного або необхідного. У професійній діяльності ха-
рактеристики результату часто суворо регламентовані (нормовані), їх відхилення на вели-
чину, що перевищує допустимі значення, визнається помилкою. Нормування діяльності 
(алгоритмів і характеристик виконання дій і операцій, пізнавальних та виконавчих скла-
дових) розглядається як потужний засіб виключення помилок і є основою алгоритмічної 
концепції діяльності. Типологія помилок будується на типології їх джерел:  

Помилки сприйняття обумовлені особливостями організації інформації про стан 
об'єкта: неправильною інтерпретацією напрямку руху, оцінки числових показань індика-
торних пристроїв і приладів (стрілочних, шкальних, обертових), при ідентифікації сигна-
лів (радіосигналів, світлових, звукових, вербальних і невербальних). "Невірна" 
інтерпретація обумовлена особливостями перцептивних (чуттєвих) еталонів і оперативних 
одиниць сприйняття, змістом оперативної пам'яті. 

Помилки мислення - порушення операцій аналізу і синтезу даних, суджень і 
висновків про стан об'єкта, прогнозування динаміки змін параметрів об'єкта та їх 
взаємодії. Профілактика помилок цього типу забезпечується в процесі навчання. Форму-
вання когнітивних схем аналізу ситуацій допомагають не допускати подібних помилок. 

Помилки виконання - зміни схем або алгоритмів дій: зміна набору операцій (вклю-
чення додаткових або виключення передбачених алгоритмом), їх порядку (перестановки), 
характеру виконання (послідовно -одночасно).  

Помилки досвіду - обмеженість досвіду проявляється як на рівні операцій, так і на 
рівні дій Оператор допускається до роботи тільки за умови високого рівня автоматизації 
навичок і виконання дій із заданими характеристиками в процесі вирішення стандартних 
завдань. Досвід дій в нестандартних ситуаціях також формується в процесі навчання на 
імітаційних навчальних комплексах і повинен періодично підтримуватися і 
актуалізуватися в ході професійної діяльності на тренувально-діагностичних комплексах.  

Помилки інтерференції - негативний вплив попереднього досвіду на реалізацію 
актуальної дії. Добре сформована навичка в одній ситуації може бути перенесена на нові 
умови, що може стати причиною помилки. 

Для аналізу помилок в діяльності оператора використовуються різні прийоми і мето-
ди починаючи від спостереження і експерименту і закінчуючи спеціально розробленими 
схемами та процедурами. До останніх відносяться: 1) полірефлексивне інтерв’ю - 
багатостороннє кільцеве опитування свідків і тих, хто мав стосунок до події; 2) метод 
фреймів - виявлення "вузлів" і "зв'язок" дій і операцій, в яких стався збій; 3) метод кри-
тичних інцидентів - аналіз ситуацій, що викликають найбільші труднощі професійної 
діяльності та призводять до помилок. 

Аналіз причин помилок є необхідною умовою їх виключення з професійної 
діяльності, особливо в автоматизованих системах - "системах підвищеної 
відповідальності». Це потрібно для забезпечення ефективності (результативності) 
діяльності за основним показником - кількістю помилок. 
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The urgency of the topic lies in the fact that the growth regulators of plants positively 

affect the growth and development of plants of sunflower. During the entire period of vegetation 
there was an active plant growth. The height of plants, the weight of one plant, the diameter of 
the heads in variants, where the seeds before sowing were treated with plant growth regulators, 
were significantly higher than controls without processing. 

Oiliness is a very important qualitative indicator. By increasing the amount of oil in the 
seed you can get more produce without increasing the yield of sunflower. This problem can be 
positively solved by applying plant growth regulators. At the same time, the energy expenditure 
on cultivating the crop is not significantly increased. 

Thus, in the not very favorable for the formation of high yield sunflower weather 
conditions in 2018, this indicator was 65.2% on average in the experiment, 64.4% in 2017. On 
average, over the two years of research, the oil content in sunflower varied from 65.2% in the 
control variant to 67.9% when sprayed with the Neutron growth regulator. 

The use for spraying sunflower seeds of plant growth regulators on average over the 
years of research allowed to obtain 19,0-22,7 centners per hectare of oil, which is 0,1-3,8 
centners/hectare (0,5-20,1%) more than on the control, except for the Vegestim variant, in which 
the oil collection was 2.9 c / ha less against the site of the experiment that was not sprayed. 

Thus, as can be seen from the data presented, the use of most plant growth regulators for 
spraying crops in the 5-6 leaf stage of sunflower provides a significant increase in yields, 
especially in extreme weather conditions, they significantly increase both oil content and the 
amount of oil per unit area of sown sunflower. The use of Vegestim helps to reduce both the 
productivity of the crop and the collection of oil per unit area. 
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Соя – це самозапильна культура. ЇЇ селекція досить складна і має завдання створити 
сорти такого типу, які б у певному регіоні ефективно використовували родючість ґрунту, 
кліматичні ресурси всього вегетаційного сезону, надійно б достигали, давали гарантовано 
високий урожай та якісне насіння. 

М. І. Вавілов надавав великого значення створенню вихідного матеріалу: «Виріша-
льним моментом як при проведенні прямого добору, так і тим більше при виведенні сортів 
шляхом гібридизації  є правильний підбір вихідного матеріалу».  

Сорти сої за генетичною структурою можуть бути популяційні, чисто-, і багатолі-
нійні, а за походженням гібридні, мутаційні, поліплоїдні та комплексні. 

Внутрішньопопуляційна генетична мінливість сої являє собою суттєвий селекцій-
ний інтерес, оскільки вона проявляється за усіма господарсько-цінними ознаками. Дослі-
дами встановлено, що шляхом направленого добору в різних умовах на базі резервів внут-
рішньо популяційної мінливості можна покращувати сучасні селекційні сорти, створюва-
ти новий вихідний матеріал, а також отримувати принципово нові сорти. 

В селекції сої найбільшого поширення набув метод педгрі, за якого добір елітних 
рослин розпочинають у другому поколінні. При великому об’ємі робіт уже в третьому 
поколінні можна виділити окремі константні сім’ї із заданими параметрами. При великій 
кількості гідридних комбінацій, коли метод педігрі стає трудомістким, в селекції сої за-
стосовують метод пересіву чи масових популяцій. Висівають гібриди протягом  ряду ро-
ків, піддаючи їх природному добору та селекційні браковці за  негативними ознаками. 

В останні роки поширився метод добору однієї насінини в потомстві. У  рослин 
другого, третього і четвертого поколінь відбирають по одній-дві насінини з кожної росли-
ни. В F5 із гібридних популяцій виділяють кращі рослини, які в наступному поколінні ви-
сівають сім’ями і досліджують в подальших селекційних розсадниках. Цей метод дозволяє 
значно скоротити об’єм польових робіт і має високу ефективність. 

Гібридизація – найбільш поширений метод створення багатої генотипової мінливо-
сті, який широко використовується в селекції сільськогосподарських культур. Часто за-
стосовують складні схрещування, які дозволяють об’єднати в одному генотипі цінні озна-
ки і властивості, притаманні декільком вихідним формам. При схрещуванні сортів, які 
значно відрізняються один від одного за походженням та елементами продуктивності, 
зростає ймовірність виділення з гібридних популяцій трансгресивних та рекомбінаційних 
форм із комплексом господарсько-цінних ознак. Більшість сортів, занесених до Держав-
ного реєстру сортів України, створено на основі міжсортових схрещувань. 

Індукований мутагенез використовують частіше за все для створення нових форм 
сої, що відрізняються від вихідних за окремими ознаками. Застосовуються різноманітні 
мутагени: гама-промені, рентгенівські промені, швидкі нейтрони, промені лазера, хімічні. 
Отримані індуковані мутанти відзначаються підвищеною продуктивністю, скоростигліс-
тю, крупністю насіння, стійкістю до понижених температур, більш високим вмістом білка 
та олії, високою здатністю до азотфіксації та ін. 

Тож, найбільш часто у селекції сої застосовують міжсортову, сортолінійну і відда-
лену гібридизацію, експериментальний мутагенез і комбінацію їх, а тож прямий повтор-
ний добір із сортів і колекційних зразків. Сукупність  усіх методів селекції зводиться до 
різного роду доборів із популяцій, що мають генетичну різноманітність. 
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Зростання продуктивності сучасних сортів пшениці робить надзвичайно 
актуальним для селекції визначення ролі окремих органів і архітектоніки всієї 
колосоносної частини стебла пшениці в формуванні врожаю зерна.  

Вивчення комплексу ознак анатомічної будови стебла та колоса проводили в 2014-
2016 рр. на дослідному полі ХНАУ на 49 сортах та зразках пшениці озимої різного 
еколого-генетичного походження з метою подальшого їх використання в селекції. 

В результаті проведених досліджень було виявлено суттєву мінливість даних ознак 
у колекційних генотипів пшениці м'якої озимої. В середньому за роки досліджень 
найбільш високою мінливістю серед ознак першого зверху міжвузля характеризувалися 
ознаки, пов'язані з товщиною соломини та її складовими: діаметром порожнини та 
товщиною стінки, коефіцієнт варіації становив 14,5% та 17,7% відповідно. Мінімальний 
рівень мінливості був у ознак, пов’язаних з кількістю провідних пучків склеренхіми та 
паренхіми даного міжвузля (коефіцієнти варіації – 8,3% та 7,0 % відповідно). Розмах 
варіювання площі провідних пучків колосоносного міжвузля у колекційних сортів 
пшениці м'якої озимої був у межах від 12,7 до 14,0. Вивчення ознак анатомічної будови 
другого зверху міжвузля у колекційних сортів пшениці м'якої озимої показало, що для них 
був характерним більший розмах варіювання ознак.  

При вивченні мінливості площі провідних пучків паренхіми встановлено, що 
коефіцієнт варіації дорівнював 13,5%. Максимальні показники за даною ознакою були у 
сортів Фішт (83,74 тис. мкм2) та Jivago (82,13 тис. мкм2), мінімальні у лінії к-803 
(36,15 тис. мкм2) та сорту Ebi (53,55 тис. мкм2).  

Площа провідних пучків склеренхіми в середньому дорівнювала 12,44 тис.мкм2. 
Коефіцієнт варіації ознаки становив 15,7%. Максимальне значення відмічено у сортів 
Влучна (15,69 тис. мкм2) та Райська (15,49 тис. мкм2).  

Проведене вивчення варіювання ознак анатомічної будови стрижня колоса  
показало, що площа провідних пучків члеників стрижня колоса у вивчених сортів була в 
межах середнього варіювання і становила 12,5%. Максимальне значення спостерігалося у 
лінії 80-III/2 - 65,51 тис.мкм2 та сорту Престиж (63,84 тис.мкм2). 

Варіювання кількості провідних пучків члеників стрижня колоса теж було 
середнім. В середньому значення ознаки у вивченого набору зразків становило 12,03 шт. 
Інтервал мінливості даної ознаки був у межах 6,95 шт.  

На основі проведеного аналізу мінливості морфоанатомічних ознак стебла та 
стрижня колосу можна виділити сорти та лінії, які мали максимальні показники за 
ознаками першого міжвузля - Jivago, Досвід та лінія 89-I/2, за окремими показниками 
виділився сорт Переяcловка. Відносно ознак будови другого міжвузля було встановлено 
максимальні показники у сортів Чорноброва та ліній 80-III/2, кю_20. Стосовно ознак 
стрижня колоса кращими теж були сорт Чорноброва та лінії 80-III/2, кю_20.  

На нашу думку використання особливостей морфоанатомічної будови ознак в 
якості критеріїв оцінки вихідного та селекційного матеріалу, тісно пов’язаних з 
продуктивністю колосу, може підвищити ефективність ведення селекції пшениці м'якої 
озимої на продуктивність та адаптивність. 
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У сучасних умовах інтенсифікації та екологізації сільського господарства, з метою 

підвищення урожайності сільськогосподарських культур та якості продукції, є 
застосування мікродобрив, що містять у своєму складі мікроелементи, які необхідні 
рослинам.  

Під час усього періоду вегетації рослини відчувають потребу в мікроелементах. 
Відомо, що мікроелементи входять до складу ферментів, утворюють комплексні сполуки з 
нуклеїновими кислотами, позитивно впливають на структуру рослинних клітини, стан і 
розвиток кореневої системи, утворення і формування органів рослин. Також, 
мікроелементи приймають участь в процесах фотосинтезу та дихання, вуглеводному, 
жировому і білковому обмінах, синтезі органічних кислот, у процесах зв’язування 
вільного азоту, розвитку бульбочкових бактерій тощо. 

Найкращий спосіб забезпечення сільськогосподарських культур мікроелементами – 
позакореневе підживлення, яке сприяє інтенсивнішому використанню рослинами енергії, 
води, елементів живлення з ґрунту і, як результат – підвищення стійкості до 
несприятливих умов довкілля.  

Проблеми, які були вирішені завдяки застосуванню позакореневого підживлення 
рослин мікродобривами: 

- Кислотність робочого розчину (наприклад, мікродобрива Вуксал володіють 
буферною здатністю – нейтралізують рН робочого розчину); 

- Можливість обприскування елементами, котрі погано засвоюються, або є 
недоступними для засвоєння (хелатна форма мікродобрив унеможливлює випадання в 
осад йонів, що в свою чергу допомагає засвоювати важкодоступні для рослин елементи 
живлення); 

- Використання прилипачів (при використанні мікродобрив у баковій суміші з 
засобами захисту використання прилипачів не є обв’язковим); 

- Уникнення стресу рослин після обприскування засобами захисту 
(мікроелементи, що вносяться разом з отрутохімікатами не лише впливають на подальший 
якісний розвиток рослин, а й дозволяють уникнути негативної дії на них); 

- Внесення добрив у суху погоду (при внесенні звичайних мінеральних добрив 
необхідно, щоб вони розчинилися у воді, а внесення мікродобрив цього не потребує, адже 
засвоєння поживних елементів відбувається відразу з листка, а не з кореневої системи); 

- Підживлення мікроелементами, котрі є у малій кількості, проте не менш 
важливі (вчений Лібіх сформував закон мінімуму, котрий каже про те, що врожай 
визначається не за тим елементом, який у надлишку, а за тим, котрий є у недостатній 
кількості - «бочка Лібіха»). 

Для удосконалення технологій – використання мікродобрив є не лише 
рекомендованим, але й необхідним при вирощуванні культур за інтенсивними 
технологіями. Кожна перевага, котра з’являється в арсеналі аграрія завдяки 
мікродобривам - дає можливість одержувати не лише високі і сталі врожаї, а й 
підвищувати рентабельність самого виробництва. 

Отже, у сучасних реаліях мікродобрива є невід’ємною частиною успішного і 
якісного ведення аграрного бізнесу. 
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Ячмінь належить до найбільш поширених сільськогосподарських культур у 

світовому землеробстві. У структурі посівних площ ячмінь займає четверте місце після 
пшениці, рису та кукурудзи, а в Україні за цим показником він поступається лише озимій 
пшениці. Таке широке розповсюдження ячменю пов’язане з його універсальним 
використанням. 

При вирощуванні ячменю ярого важливо створити рослинам оптимальні умови 
живлення, адже на початку вегетації коренева система рослин слабо розвинута та погано 
засвоює важкорозчинні поживні речовини. Враховуючи, також, відносно короткий період 
вегетації, питання удобрення в технології вирощування ячменю ярого, а саме 
застосування мікродобрив для позакореневого підживлення, заслуговує особливої уваги.  

Метою наших досліджень було вивчення закономірностей формування врожаю 
ячменю ярого сорту Мальз, залежно від позакореневого підживлення листковими 
мікродобривами Вуксал Грейн. Дослідження проводили на ділянках дослідного поля 
Регіонального навчально-практичного центру коледжу Подільського державного аграрно-
технічного університету впродовж 2017-2018 рр. згідно із методикою польових 
досліджень. Ґрунти дослідного поля – чорноземи опідзолені, середньовилуговані на 
карбонатних лесовидних суглинках. Досліди закладались в ланці сівозміни після бобових 
(горох). 

За результатами власних досліджень встановлено, що застосування листкових 
добрив Вуксал Грейн у позакореневе підживлення позитивно впливало на ростові процеси 
та збільшення урожайності ячменю ярого (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Урожайність ячменю ярого відповідно до схеми досліду, ц/га 

(середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Контроль 1-підживлення 2-підживлення Прибавка до 
контролю 

Мальз 
52,1 
51,8 
52,9 

54,4 
53,6 
54,8 

58,3 
57,4 
59,2 

6,1 
5,6 
6,3 

 
В середньому, на ділянках, де було проведено одне позакореневе підживлення у 

фазу кущення, урожайність ячменю ярого становила 54,2 ц/га, що на 1,9 ц/га більше, 
порівняно із контрольним варіантом без підживлення мікродобривами. У фазу колосіння, 
коли було проведено друге позакореневе підживлення, найвища урожайність була у 
третьому повторенні – 59,2 ц/га і, відповідно, середня урожайність становила - 58,6 ц/га. 
Найбільша прибавка до контролю була у третьому повторення і становила 6,3 ц/га. В 
середньому по досліду, прибавка, порівняно із контрольним варіантом, становила 6,0 ц/га.  

Таким чином, використання мікродобрив Вуксал Грейн сприяло підвищенню 
урожайності ячменю ярого більше, ніж на 10%, завдяки кращому формуванню 
оптимальної кількості продуктивних стебел, довжини та озерненості колоса, маси 
зернівки.  
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Основним механізмом, що забезпечує розширення адаптивних можливостей гречки, є 
редукція числа метаметрів як у вегетативній, так і у генеративній сфері. Практика 
селекційної роботи потребувала переходу від поняття „габітус рослини” до поняття 
„архітектоніка сорту”, для опису якої було розроблено „метамерійну формулу” сорту.  

Величина вегетативної зони стебла визначає строки настання у рослин фази цвітіння, 
а розвиток цієї ознаки у верхніх гілок визначає синхронність зацвітання рослини. 
Енерґійніше проходить цвітіння у тих рослин, що мають менший проміжок у ході зацвітання 
квіток на суцвіттях стебла і верхніх гілках.  

До основних показників, які характеризують стебло гречки, відносять вузол першого 
гілкування, який тісно корелює з тривалістю вегетаційного періоду, висотою рослин, вузлом 
закладання першого суцвіття. Із нього починається зона гілкування стебла.  

Нами проводився облік цієї ознаки у нового селекційного матеріалу і батьківських 
форм Результати досліджень свідчать про те, що у нового селекційного матеріалу вузол 
першого гілкування знаходився в межах 2,28-2,96 шт. Лише у гібридних комбінацій, 
створених із залученням до схрещувань сортів Солянська і Скоростигла 86, він був дещо 
вищий 3. Варіювання цієї ознаки знаходиться в межах 28,34-53,57, що свідчить про середню 
вирівняність популяції за цією ознакою. Практично у всіх досліджуваних гібридних 
комбінацій спостерігали зниження вузла гілкування у порівнянні із сортом-стандартом 
Вікторія.  

Вузол першого суцвіття ділить стебло на зону гілкування та плодоутворення. Чим 
нижче на рослині розміщений вузол першого суцвіття, тим менша зона гілкування й тим 
коротший вегетаційний період. Ця властивість у гречки закладено генетично і має практичне 
значення в селекції на скоростиглість. У нового селекційного матеріалу і вихідних 
батьківських сортів, які вивчали, відмічено закладення першого суцвіття на вузлі зі 
значенням 5,16-6,71 залежно від генотипу та погодних умов. У гібридних комбінацій 
25/06 Веселка  Альонушка, 3/06 Солянська  Міг, 2/06 Міг  Солянська вузол закладання 
першого суцвіття має значення 4,88-5,48, що свідчить про появу більш скоростиглих гібридів 
у порівнянні із батьківськими формами.  

Проте велика кількість гібридів за досліджуваним показником зайняла проміжне 
положення, відхиляючись у бік одного із батьків. Даний показник відноситься до найменш 
варіабельних і коефіцієнт варіації знаходиться в межах 14,4-22,11, що відповідає двобальній 
оцінці за шкалою варіабельності. На основі основних морфологічних ознак, безпосередньо 
пов’язаних із скоростиглістю, нами було визначено співвідношення між зонами 
плодоношення і зоною гілкування пагона. 

За роки досліджень середнє число вегетативних вузлів у зоні гілкування пагона 
коливалося в межах 4,9 шт. Веселка × Альонушка, 5,8 Вікторія. Середнє число вегетативних 
вузлів на рослині варіювало в межах 11,2-14,1 шт. У всіх гібридних комбінацій спостерігали 
величину співвідношення між зонами плодоношення і гілкування пагона більше одиниці. Це 
свідчить про те, що новий вихідний матеріал за ознакою скоростиглості переважає вихідні 
батьківські форми.  
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 Секція 7. 
 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА І ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ 
 VETERINARY MEDICINE TECHNOLOGIES IN LIVESTOCK 

 
PERSONALITY RELATIONSHIPS 
Arkhipenko T.   2-nd year medical student 
Advisor  Associate Professor Volkova G.K.   

Zaporizhzhya State Medical University 
 

Essence of a personality is our relationship with the reality. Relation to the 
world around has got different meanings.  Relation is objective link between a being human and 
thing of surrounding reality. But this link is subjective as well and it belongs to an individual, and 
receives a subjective reflexing in his mind. The personality has developed different relationships, 
which obtain mutual affect, so we can call it “a system of relationships”.  

The aim of our research is to analyze the concept of human personality for a better 
understanding of it in present life and for medical practice. 

Every relation has 3 components: emotional, behavioral-motivational and cognitive. With 
their help we can define relationships, like we supervise position of the point in space by three axes. 
Description of changes in these components in the most generalized form can be present like 
answers to simple questions: what feelings, what motives, what knowledge connects the person with 
the object. 

Emotional component is very significant, because emotions are very important pieces of 
every link, as they determine our feelings and thoughts about the object, and accompanies changes 
in other parts of relation. Behavioral-motivational component is any activity, any interaction with 
the object of relation and our will to change the reality. Cognitive component: relation connects 
people not only external part of object, but with it sense. The result of the cognition of reality is an 
understanding of its meaning. This knowledge determines our behavior. 

Relation to the subject can be divided into relation to oneself and relation to other 
(specific) people. Relation to myself can be split into several parts, according how person 
differentiates himself in society. It can be either relation to social significance, physical and mental 
condition, or social status, character, abilities. Self-esteem is an important piece of this relation. We 
compare ourselves with our ideals, life values from one side, and things we don’t like and hate from 
other side. Relation to other (specific) people: As relation to ourselves, we can distinguish relation 
to different sides of another person, like attitude to his behavior, character, social status, etc. But we 
should remember, that this relation is subject-subject and represents like relationship. So, my 
attitude to another person is largely determined by his attitude towards me. 

Emotional component can be characterized as far as we can characterize our feelings and 
emotions. Most essential classification is according to the general orientation of their emotional 
component (positive, negative, neutral, and contradictory). To simplify, it is what we feel when 
think about something. Behavior-motivational component determines source of our subjective 
activity, according to our motives, will. With its help we can divide relations into initiative - non-
initiative, active - passive, inspired - uninspired, dependent – independent. 

There many relationships between us and the environment at our university, which we can 
characterize, for example, our relation with the groupmates. Cognitive component of this relation or 
its sense is receiving and providing information and help related to our subjects which we study at 
the university. Emotional component is our emotions, which we feel to our mates, usually neutral or 
positive. Behavior-motivational component is our wish to receive and provide with help, or just to 
talk and get attention and compassion. 

In conclusion it must be noted, that there are many theories of personality and no one is 
strictly universally correct. People develop and use theories according to environment in the 
society.  
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PRION DISEASES IN ANIMALS 
 

Vasyl Kostrub 2nd  course student specialty  
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Principal candidate of veterinary medicine docent  
Kozlovska Ganna 

 

National University of Life and Environmental Sciences 
 

 Prion diseases are transmissible neurodegenerative conditions affecting human and a wide 
range of animal species. The pathogenesis of prion diseases is associated with the accumulation of 
aggregates of misfolded conformers of host-encoded cellular prion protein (PrPC). Animal prion 
diseases include scrapie of sheep and goats, bovine spongiform encephalopathy (BSE) or mad cow 
disease, transmissible mink encephalopathy, feline spongiform encephalopathy, exotic ungulate 
spongiform encephalopathy, chronic wasting disease of cervids and spongiform encephalopathy of 
primates. 

Prion diseases occur in many animal species, most notably in ruminants. While scrapie in 
sheep has been recognised for three centuries and goat scrapie has been recognised for decades, 
BSE in cattle is a relatively novel disease which was first diagnosed in the UK in the mid 1980s. 
BSE was most likely caused through dietary exposure to animal feed contaminated with prions and 
disease was subsequently transmitted to people. The BSE epidemic is almost at an end, but the 
recent identification of so called atypical forms of BSE and scrapie pose many questions about the 
possible spectrum of prion diseases in animals and their transmissibility to other species, including 
humans.The pathogenesis of animal prion diseases has been studied both in natural infections and in 
experimental animal models. Detection of infectivity is greatly helped by suitable rodent models, in 
particular transgenic mice. Clinically infected animals show characteristic neuropathology in the 
brain and spinal cord which is accompanied by the accumulation of a conformationally altered, 
protease-resistant host protein. 

The main diagnostic histology in the spongiform encephalopathies consists of a degenerative 
and usually symmetrical vacuolation of neurons and a spongiform lesion in the neuropil. Sometimes 
there can be asymmetry. This pathology is usually confined to grey matter, but an additional white 
matter vacuolation is sometimes typical. The degeneration can progress to neuronal necrosis, with 
reactive glial changes. Photoreceptor loss in the retina occurs in some experimental models. 
Cerebral amyloidosis is conspicuous in many types of scrapie-like pathology in animals, but is 
sometimes not recognised or may be absent 

Transmission experiments 
In the 1980s, Williams and Young demonstrated that CWD was transmissible by intracerebral(IC) 
inoculation of CWD brain homogenate into deer with an incubation period of 17–21 months19. 
Recently, experiments demonstrated that oral exposure of mule deer fawns to CWD using brain 
homogenate results in detection of PrP in lymphoid tissues (retropharyngeal lymph node, tonsil, 
Peyer's patches, ileocaecal lymph node) within 6 weeks' postexposure27 and clinical disease with an 
incubation period of 15–25 months (ES Williams and MW Miller, unpublished findings). 
PrPCWDaccumulates within the lymphoid germinal centres in a manner similar to vCJD and scrapie. 
Phenotyping studies have revealed that within germinal centres, PrPCWDaccumulates on cell 
membranes of follicular dendritic cells and/or B cells and within the cytoplasm of tangible body 
macrophages28. In advanced cases of CWD in naturally infected deer, PrPCWD accumulates in tonsil, 
spleen, Peyer's patches, and lymph nodes throughout the body, as well as nerves and ganglia, 
pancreatic islets, and adrenal medulla. 
Prion diseases occur in many animal species, most notably in ruminants, also deasese are a common 
feture in the organism our aim is to decrease the numbers of ill animals. 
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Classically, SCID (Severe combined immunodeficiency) is a shell disease of aquatic 

turtles caused by Citrobacter shell. Serratiaspp may act synergistically by facilitating entry 
of C freundii. The scutes are pitted and may slough with an underlying purulent discharge. 
Anorexia, lethargy, and petechial hemorrhages on the shell and skin are seen; liver necrosis is 
also common. Systemic antibiotics are recommended. Good sanitation is paramount for 
prevention. 
Another shell disease of turtles is caused by Beneckea chitinovora, a common infectious agent 
of crustaceans. Erythema and pitting of the shell with ulceration is seen. Septicemia is 
uncommon. 

 Topical iodine is recommended in addition to antibiotics. The practice of feeding 
crayfish is often implicated in this condition and should be discouraged.Vitamin A deficiency 
(hypovitaminosis A) occurs as a result of feeding turtles an inappropriate diet. Turtles that are 
fed iceberg lettuce, an all meat diet, or a poor quality commercial diet are most likely to 
develop hypovitaminosis A. 

 Lack of Vitamin A produces changes in the epidermis (outer layer of the skin) and in 
the mucous membranes and mucus-producing glands of the mouth, eyes and upper respiratory 
tract. Symptoms include a lack of appetite, lethargy, swelling of the eyelids (often with a pus-
like discharge), swelling of the ear (actually an ear abscess) and respiratory infections.Vitamin 
A deficiency is treated with either oral or injectable Vitamin A. 

 Treatment should only be done under veterinary supervision as hypervitaminosis A, a 
condition resulting from the incorrect usage and over-dosage of Vitamin A, can occur. Vitamin 
A deficiency indicates that your turtle's diet has to be corrected or improved.Respiratory 
infections are most often caused by bacteria. Many of these turtles also have Vitamin A 
deficiency that requires treatment.  

Your veterinarian recommends radiographs (X-rays), blood tests and cultures to 
determine the cause of the infection. Treatment for respiratory infections usually involves 
antibiotics, which may be given orally, as injections or possibly as nose drops. Sick turtles may 
require intensive care, including fluid therapy and force feeding in the hospital. 

Conclusion 
 Vitamins in the organism of turtles play a very important role as in many animals, but 

there is not as many deasese  as in different animals so if you have a pet turtle feed them the 
right vitamins and your pet turtle will live a happy and healthy life. 
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VIRUS DISEASES OF SNAKES 
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Boa constrictors and several species of pythons are most commonly affected by IBD 
(Infectious bursal disease), which was originally thought to be caused by a retrovirus but 
recently an arenavirus has been implicated. Boas are considered a more typical host because so 
many are infected, and they can harbor the virus for years with few to no clinical signs. Early 
signs, possibly precipitated by any factor causing immunosuppression, include a history of 
unthriftiness, anorexia, weight loss, secondary bacterial infections, poor wound healing, 
dermal necrosis, and regurgitation. In essence, IBD (Infectious bursal disease) should be 
considered in every sick boa. 

IBD (Infectious bursal disease) is not curable, and many owners choose euthanasia. 
However, individuals may elect to isolate their snakes and treat with supportive and palliative 
measures. It is essential to educate owners not to sell infected specimens or their offspring, 
because this has caused the disease to spread worldwide. 

Retroviruses have also been found in Russell vipers, corn snakes, and California 
kingsnakes in association with malignant tumors. A retrovirus isolated from a sarcoma in a 
Russell viper was designated as viper virus. 
Adenoviruses he been implicated in fatal hepatic diseases in snakes (gaboon vipers, ball 
pythons, boa constrictors, rosy boas, and rat snakes), lizards (Jackson chameleons, savannah 
monitors, and bearded dragons), and crocodilians. 

Methods for working with reptilian viruses 
Generally, diagnosis of reptilian viruses can be approached like all other viruses. 

Histopathology can give the initial indication of a viral infection and most infections are 
described alongside the pathological changes they induce.But like all other fields of virology, 
reptilian virus researchers are venturing into both serological surveys and molecular tools for 
diagnosing viral infections  

Isolation of viruses in culture has the advantage of amplifying the agent for easier 
identification and characterisation, but also for use in transmission studies. Specific reptilian 
cell lines are available that will support viral growth and for some viruses display cytopathic 
effect, where others do not cause CPE (carbapenemase-producing Enterobacteriaceae) or do not 
grow at all in known cell culture systems. For those cell lines that support propagation of a 
particular virus, the temperature regime for both cell lines and viral growth will be different 
from mammalian systems due to the poikilothermic nature of reptiles. Zoonotic viruses have 
been isolated from reptiles since 1939 when Rosenbusch isolated Western Equine Encephalitis 
from a bothrops alternate, followed by Japanese encephalitis virus from snakes, calicivirus 
from snakes, a flavivirus-like agent from tortoises and West Nile virus from alligators using 
either mammalian derived cell lines at 37°C or mosquito cell lines at 28°C. Several other 
reptilian viruses will grow in cell lines derived from mammals such as Vero cells or in cell 
lines derived from fish. Clark and Karzon isolated a herpesvirus from iguana in tissue explants 
from an apparently healthy iguana in 1972  and since then several reptilian cell culture systems 
have been established and are now available from the American Type Culture Collection. 
Paramyxovirus grows readily in cobra eggs, viper heart, gecko embryo and rattlesnake fibroma 
cell lines and ranavirus will grow in a variety of cell lines. 

Boas are considered a more typical host because so many are infected, and they can 
harbor the virus for years with few to no clinical signs. Generally, diagnosis of reptilian viruses 
can be approached like all other viruses. But over all that doesn’t mean that reptiles are bad pets.  
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Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ 
 

Дилатаційна кардіоміопатія - це захворювання, пов'язане з первинним ураженням 
міокарда, що характеризується вираженою дилатацією порожнин і порушенням систолічної 
функції шлуночків, з розвитком застійної (хронічної) серцевої недостатності. При ДКМП 
відбувається розширення переважно лівого шлуночка серця, а в міру розвитку серцевої 
недостатності й інших камер. ДКМП у собак частіше зустрічається серед великих і 
гігантських порід, хворіють переважно самці. У деяких порід доведена генетична схильність 
до захворювання. Так патологія може передаватися по аутосомно-домінантному типу у 
ньюфаундлендів, боксерів і доберманів, по аутосомно-рецесивному типу у португальських 
водних собак і за рецесивним, пов'язаним з Х-хромосомою типом, у німецьких догів. 

У деяких випадках захворювання носить вторинний характер. Захворювання може 
розвиватися як результат впливу токсинів, інфекцій і амінокислотної недостатності (в 
основному доведені патологічні наслідки дефіциту таурину  L-карнітину). Досить рідкісних 
до розвитку цієї патології призводить неправильна годівля, коли в кормі бракує основних 
мікроелементів і вітамінів. Зокрема, такий результат досить імовірний, якщо в кормі немає 
селену, вітаміну В12 і вітаміну Е. 

Клінічно ДКМП проявляється слабкістю, летаргією, тахіпное або диспное, 
непереносимістю навантажень, кашлем, анорексією, втратою м'язової маси, 
гепатоспленомегалією, асцитом, гідротораксом, дефіцитом пульсу, низьким артеріальним 
тиском, блідістю слизових оболонок, посиленим трахеальним рефлексом.  

Діагноз на ДКМП ставлять на підставі даних клінічних та додаткових методів 
досліджень.  

Діагностувати ДКМП на ранніх стадіях її розвитку вдається рідко. Однак важкі форми 
ДКМП мають яскраві ехокардіографічні ознаки:  значна дилатація лівого шлуночка при 
нормальній або зменшеній товщині його стінок; сферична форма лівого шлуночка; 
систолічний рух всіх сегментів всередину лівого шлуночка; фіброзні кільця мітрального і 
тристулкового клапанів розширені. На пізніх стадіях розвитку хвороби можна виявити на 
УЗД вільну рідину в плевральній і черевній порожнині. 

Рентген-діагностика виявляє збільшення та розширення меж серця, венозний застій у 
легенях. Доплерокардіографія дозволяє виявити відносну недостатність мітрального і 
тристулкового клапанів. 

Отже, при завчасному обстеженні тварин, породи яких належать до зони ризику 
розвитку ДКМП, дає змогу вивести таких собак з розведення, що нейтралізує фактор 
генетичної спадковості. Гарним прикладом є запровадження обов’язкового обстеження 
цуценят починаючи з п’ятимісячного віку у розплідниках.  Також за раннього звернення 
власника до спеціаліста при виявленні характерних симптомів і надання розгорнутих 
анамнестичних даних, проведенні повної діагностики, дозволяє вчасно виявити патологію і 
розпочати підтримуючу терапію, призначити спеціальну дієту, зменшити фізичне 
навантаження. За своєчасного діагностування та адекватної терапії собака може прожити із 
діагнозом ДКМП 3-4 роки, а в деяких випадках і більше. 
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Актуальною тенденцією сьогодення, у зв’язку із забороною використання 
кормових антибіотиків у процесі відгодівлі тварин, є пошук нових засобів, 
альтернативних антибіотикам, які б забезпечували більш ефективне використання 
поживних речовин корму, підвищували продуктивність, збереженість птиці, якість 
продуктів її забою та були безпечними. Досить ефективними у цьому відношенні визнані 
про- і пребіотики. Одним із таких новостворених препаратів симбіонтної природи є 
кормова добавка «Пробікс», що рекомендована для використання, у тому числі і у 
птахівництві. 

Мета роботи дослідити вплив кормової добавки «Пробікс» на показники свіжості 
м’яса курчат-бройлерів протягом 4-х діб під час зберігання в холодильній камері за 
температури 0…4 °С. Дослідження проводили через 24 год. після забою птиці.  

За результатами дослідження встановлено, що на 2-у добу зберігання показник рН 
м’яса курчат-бройлерів дослідної групи не має достовірної різниці відносно контролю. 

На 3-ю добу досліджень концентрація водневих іонів у м’ясі  
курчат-бройлерів дослідної групи на 2,84 % (р≤0,001), достовірно менше відносно 
контрольного показника. На останню, 4-у добу, концентрація водневих іонів м’яса 
дослідної групи курчат на 1,45 % (р≤0,05) менше за показник як у контрольній групі.  

Якісна реакція з міді сульфатом, а також якісна реакція з реактивом Неслера на 
аміак і солі амонію підтвердили відсутність розпаду білків у м’ясі курчат-бройлерів 
дослідної групи протягом 4-х діб, проте у контрольній групі результати цих реакцій на 4-у 
добу виявились сумнівними. 

Як додатковий метод в системі комплексної оцінки доброякісності м’яса ми 
використали рівень ЛЖК, які утворюються у процесі дезамінування та під час розпаду 
ліпоїдів. Таким чином, за період проведення досліджень (4 доби зберігання) кількість 
ЛЖК у м’ясі курчат-бройлерів дослідної групи достовірно менша проти контролю. 
Очевидно це може бути пов’язане із здатністю кормової добавки «Пробікс» 
уповільнювати процеси дезамінування і розпаду ліпоїдів.  

Одним із тестових показників, свіжості м’яса є кількість кокових і паличкових 
форм бактерій. Так, під час проведення бактеріоскопії мазків-відбитків із глибоких шарів 
м’яса курчат-бройлерів дослідної та контрольної груп на першу добу зберігання 
мікроорганізмів не виявлено. На 2-у та 3-ю доби зберігання під час мікроскопії мазків-
відбитків із глибоких шарів м’яса курчат дослідної групи в полі зору реєструються 
поодинокі мікроорганізми. За результатами бактеріоскопії мазків-відбитків м’яса на 4-у 
добу досліду м’ясо курчат-бройлерів дослідної групи є свіжим і придатним до реалізації. 

Отже, за результатами комплексних досліджень свіжості м’яса  
курчат-бройлерів за збагачення раціону кормовою добавкою «Пробікс» встановлено, що 
м’ясо курчат залишається свіжим в умовах холодильника за температури 0...4 °C 
впродовж чотирьох діб. Проте, м’ясо курчат контрольної групи зберігається в 
охолодженому стані, дещо гірше свідченням чому є сумнівна реакція з міді сульфатом, а 
також реакція на аміак і солі амонію через розпад м’язів і накопичення продуктів 
первинного розпаду білків. 
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ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОС-
ТЕЙ ШТАМІВ ДЕРМАТОМІКОЗІВ 

MICROSPORUM CANISTATRICHOPHYTON 
EQUINUM 

Барбара М.О., студентка 2 курсу спеціальності 
«Ветеринарна медицина» 

Керівник: д.вет.н. Мазур Т.В. 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

 
Дерматомікози відносять до групи зоонозів і представляють високу небезпеку для 

населення та тварин внаслідок схильності до швидкого поширення. 
Метою і завданням нашого дослідження було вивчення властивостей польових 

ізолятів дерматофтів, виділених від хворих тварин. 
У  роботі були використані ізоляти дерматофітів, виділені з патологічного матеріалу 

від коней. Біологічні особливості вивчали за класичною схемою. 
В результаті мікроскопічного дослідження виділених ізолятів дерматофітів було 

встановлено, що Т.equinum має рівні, гілчасті, септовані гіфи. Мікроконідії видовжені, 
паличкоподібні, овальної форми, багаточисельні. 

M.canis мав велику кількість мікрокондій круглої, овальної, рідко – грушоподібної та 
веретеноподібної форми. Міцелій – прямий розгалужений  з рідкими септами, що 
розпадається на одноклітинні округлі розміщенні мозаїчно спори. 

При посіві патологічного матеріалу на сусло-агар і культивуванні в термостаті за 
температури 27°С і рН середовища 5,5, на 15 добу ріст культури Т.equinum відмічалися у 
вигляді білих оксамитових плоских колоній з рівними краями. В центрі було радіальне 
заглиблення. Зворотний бік колонії від світло-коричневого до жовтого забарвлення. 
Початок росту на 2-4 добу культивування. 

М.canis на 15 добу посіву і при аналогічному режимі культивування сформував 
плоскі дещо випуклі колонії з ґудзиком в центр, оксамитові, від білого до бежевого 
кольору, з ростучим променистим краєм. Наявні радіальні борозни. Зворотний бік 
жовтого кольору. Ріст відмічався на 2-3 добу культивування. 

При заражені дослідних тварин (кролів), збудниками М.canis  та Т.equinum доза 
складала 2,5х106 мікрокондій і викликала перифолікулярну гіперемію, мікроабцес, 
злущування епідермісу, утворення везикул, струпоподібні кірочки. Ознаки захворювання 
тривали 30-40 діб, мікотичне вогнище було яскраво виражене на 15-25 добу після 
зараження. 

Завдяки вивченню біологічних властивостей виділених варіантів збудника 
дерматомікозів коней дозволяє в подальшому визначити антигенний профіль існуючих 
ізолятів задля розробки і специфічних методів профілактики. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИВИХ НАДКОЛІНКА  
У СОБАК ДРІБНИХ ПОРІД 

Березовська А.Л., студентка 2 курсу спеціальності 
«Ветеринарна медицина» 

Керівник: доцент Кладницька Л.В. 
 

Національний Університет Біоресурсів і 
Природокористування України м. Києва 

Вступ. Вивих надколінка – це зміщення надколінка щодо нормального положення в 
блоці стегнової кістки. Медіальний вивих надколінка – це результат структурної патології 
і прогресуючої дегенерації кісткової і м’яких тканин тазових кінцівок. Порушення 
опорно-рухового апарата при медіальному вивиху надколінка включає: медіальне 
зміщення гребеня великогомілкової кістки, недостатньо глибокий чи короткий блок 
стегнової кістки, медіальне зміщення групи м’язів квадрицепса, гіпоплазію або ерозію 
медіального гребеня блоку, ерозію суглобової поверхні надколінка, ротаційну 
нестабільність колінного суглоба, контрактуру медіального відділу капсули суглоба і 
м’язових тканин, розрив чи розтягнення латерального відділу капсули суглоба.  

Метою роботи було дослідження стадій вивиху надколінка в собак дрібних порід. 
Матеріали і методи. Дослідження проводили на 32 собаках дрібних порід у лікарні 
ветеринарної медицини «WSW» Голосіївського району м. Києва.   Досліджували собак 
дрібних порід: чихуа хуа 10, йоркширський тер’єр  – 8, папільйон –  6, померанський 
шпиць  – 8 особин. Визначали ступінь вивихунадколінка за наступними стадіями: 

І стадія. Нормальний рух. Спонтанний вивих надколінка  трапляється дуже рідко. 
Рідкісне накульгування ,надколінок  мануально легко зміщується  з місця анатомічної 
локалізації за повного розгинання колінного суглоба, але одразу повертається в нормальне 
положення при відпусканні задньої кінцівки (невимушеному положенні). 

II стадія.Частий вивих надколінка при згинанні суглоба або при надавлюванні 
пальцями. Спонтанне повернення  надколінка на своє місце здійснюється не завжди 
одразу. Згодом тварина намагається берегти лапу, ставлячи її стопою усередину.     

IIІ стадія.Стійкий вивих надколінка. Надколінок сам не повертається на своє 
місце. Тварина дуже рідко розгинає лапу при русі, більшу частину часу лапа зігнута в 
колінному суглобі. Чотириголовий м`яз не може розігнути суглоб. При пальпації 
надколінок можна вправити на місце, але її вивих повторюється при перших рухах 
тварини. 

IV стадія. Стійкий вивих надколінка. Мануально надколінок не можна повернути  
на своє місце. Відсутність опороздатності на кінцівку. Тварина пересувається на трьох 
лапах стрибками. 

Основним методом діагностики є - пальпація і рентгенографія. Рентгенографія 
дозволяє виключити інші патології здатні викликати схожу симптоматику. Прояви даної 
патології можуть починатися з самого раннього віку (зокрема у цуценят дрібних порід).  

Результати досліджень.  За результатами досліджень нами було виявлено  22 собаки 
зі ступенем 0 (чіхуа-хуа– 70%,померанський шпіц  – 83%, йоркширський тер’єр -65,5% , 
папільйон-75%), 6 собак з 1 стадією  (чіхуа-хуа – 20%, померанський шпіц – 12,5%, 

Йоркширський тер’єр -12,5% , папільйон -0%), 3 собаки з 2 стадією (чіхуа-хуа -10%, 
померанський шпіц –16,7%, йоркширський тер’єр – 0%, папільйон – 16,7% ), 2 собаки з 3 

стадією  (чіхуа-хуа – 0%,померанський шпіц – 0%, йоркширський тер’єр -15,5% , 
папільйон  -16,7%), 1 собака з 4 стадією (йоркширський тер’єр -12,5%) 

Висновок. Показано, що в тварин дрібних порід реєструється люксація патели. За 
результатами наших досліджень більший відсоток з 3 та 4 стадіями люксації мають собаки 
породи йоркширський тер’єр  та папільйон. 
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Керівник: к.вет.н., доцент Немова Т.В.  
 

НУБіП України 
 

Захворювання травного каналу є однією з найактуальніших проблем у свинарстві. 
За частотою виникнення, вони становлять близько  40% від усіх хвороб незаразної 
етіології. Найбільш поширеними серед них є гастроентерити, які завдають великих 
економічних збитків господарствам України, що спеціалізуються на виробництві свинини. 
Схильними до захворювання є новонароджені поросята та молодняк,  втрати яких за  
гастроентеритів обумовлені  порушенням цілого ряду факторів умов утримання та годівлі, 
які ускладнюються розвитком  вікового імунного дефіциту у цих тварин. 

Гастроентерит поросят - це захворювання, яке характеризується ураженням 
слизових оболонок, підслизового, м'язового, а іноді і серозного шарів шлунка і 
кишечника, розладами травлення і порушенням інших функцій організму тварин. 
Причинами хвороби є порушення годівлі та утримання тварин, згодовування 
недоброякісних кормів, неправильне застосування препаратів, також різке  переведення на 
безмолочну годівлю.  

Враховуючи те, що гастроентерит є одним з захворювань травної системи 
молодняку, яке призводить до значного падежу тварин, слід зазначити, що першочерговим 
завданням є швидка і чітка постановка правильного діагнозу на ранніх стадіях перебігу 
захворювання з метою якнайшвидшого призначення терапевтичного курсу лікування, і 
лише в такому випадку можливе повне одужання тварини без появи небажаних 
ускладнень. 

З метою лікування гастроентеритів поросят широко використовуються  пробіотики, 
пребіотики, препарати, які містять органічні кислоти, природні мінерали (цеоліти, 
сапоніти, вермикуліт, трепел тощо), ефірні олії, кормові дріжджі. 

Автори даної роботи поставили за мету дослідити дію на організм поросят 
препарату Біполін-Еко, виготовленого на природній основі з використанням мінералу 
бішофіту, який володіє бактеріостатичною та бактерицидною дією щодо багатьох штамів 
мікроорганізмів за гастроентеритів незаразної етіології.  

Одержані авторами дані свідчать про те, застосування препарату Біполін-Еко за 
гастроентериту незаразної етіології, дозволяє швидко нормалізувати клінічний стан, 
морфологічні та біохімічні показники крові тварин, сприяє швидкому та ефективному їх 
лікуванню. За статистичними показниками, результат  застосування препарату Біполін-
Еко в якості етіотропної терапії поросят за гастроентериту не поступається результатам 
груп, яким застосовували відомі  антимікробні  засоби. 

Окрім того,  не виявлено негативного впливу Біполіну-Еко на  середньодобовий 
приріст маси тіла поросят, що сприяє збереженню поголів’я та ефективному 
вирощуванню молодняку тварин. 

Отже, застосування препарату Біполін-Еко дозволило швидко  зупинити розвиток 
гастроентериту у поросят дослідної групи без побічної дії на організм тварин, що дозволяє 
рекомендувати його для використання у свинарстві.   
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ЦУКРОВОГО 
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ветеринарної медицини 

Керівник: к.в.н., старший викладач Палюх Т.А. 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Цукровий діабет – ендокринне порушення роботи підшлункової залози. 
Головний принцип лікування цукрового діабету безпосередньо полягає в тому, щоб 

досягти правильної стабілізації рівня глюкози в плазмі крові. Також необхідно домогтися 
правильної дози інсуліну в крові. На практиці здається все дуже просто, але насправді це 
досить складна і копітка справа, що вимагає особливих знань, умінь та навичок.  

Перший тип цукрового діабету у собак вимагає правильного підходу. В основному, 
хворим собакам, необхідно застосувати інсулін один раз в день, а ось котам зазвичай 
доводиться застосовувати інсулін двічі на день. Домогтися правильної стабілізації 
глюкози у котів набагато складніше, ніж у собак. Щоб визначити дозу інсуліну будують 
глікемічну криву. Доза інсуліну, зазвичай, для дрібних собак, масою тіла менше 15 кг – 
1МЕ/кг, великих − більше 25кг – 0,5 МЕ/кг, котам – 0,5 МЕ/кг. Вміст глюкози в крові 
вимірюють через 30 хв після першої інє’кції інсуліну, в сечі – до їжі та інє’кції. В Україні 
зареєстровані такі препарати, як Актрапід, Хумулін, Регуляр, Інсуман Рапід (короткої дії), 
Протафан, Хумулін НПХ, Інсуман Базал (тривалої дії), готові суміші Микстард 30/70, 
Хумулін М3, НовоМикс 30, Аналоги інсуліну тривалої дії Лантус та Левемір. 

Обов’язково необхідно звертати увагу на шприци, які використовуються для 
ін'єкцій. При використанні ветеринарних препаратів інсуліну (наприклад, Канінсулін) 
необхідні шприци на 40 одиниць. Введення інсуліну може спричинити гіпоглікемію, тобто 
зниження рівня глюкози в крові, якщо доза занадто висока, якщо тварина не відчуває 
потреби в інсуліні, або пацієнт не прийняв необхідну кількість корму, але отримав повну 
дозу інсуліну. 

Лікування інсуліннезалежного діабету, що частіше зустрічається у кішок, полягає у 
застосуванні перорально гіпоглікемічного препарату гліпізиду, що підвищує секрецію 
інсуліну і знижує інсулінрезистентність. Починають з 0,25мг кожні 12 год. Гліпізид дають 
з кормом. 

Збільшення фізичних навантажень сприяє зниженню ваги у пацієнтів з ожирінням, 
прискорює транспорт глюкози і синтез глікогену. Фізичні навантаження рекомендується 
вводить поступово. Інтенсивних навантажень, особливо, коли рівень глюкози в крові 
може бути низьким, слід уникати. Рівень глюкози в крові повинен перебувати в діапазоні 
5,5-14 ммоль/л для собак і 5,5-16,5 ммоль/л для котів. 

Інтервал прийому корму повинен бути 12 годин. Тобто в певний час кожен день, 
перед ін'єкціями інсуліну. Кількість корму, що дається тварині за один прийом, має бути 
строго визначеною. У випадках з котами може бути складно перевести тварин на 
дворазове годування. Тоді їм забезпечують доступ до корму протягом всього дня. Проте, 
основний прийом корму повинен бути з інтервалом 12 годин,  перед ін'єкціями інсуліну. 

Отже, побудова глікемічний кривої допомагає лікарю оптимально підібрати дозу 
інсуліну і по можливості уникнути неприємних ускладнень, що виникають при 
передозуванні або недостатньому введенні інсуліну. Дієтотерапія і фізичні навантаження є 
важливими допоміжними чинниками терапії. Використання інсулінів пролонгованої дії 
дозволяє домогтися стабільного перебігу хвороби і відстрочити поява неприємних 
віддалених наслідків цієї хвороби.  
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АНТИБІОТИКІВ PASTEURELLA 

MULTOCIDA ВИДІЛЕНИХ У СВИНЕЙ 
 

Вощевська Д.В. студентка 2 курсу спеціальності 
“Ветеринарна медицина” 

Керівник: д.вет.н. Мазур Т.В. 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування 
 

Вступ: Антибіотики - це органічні речовини, що володіють здатністю 
пригнічувати розвиток бактерій. Але з часом у багатьох видів бактерій розвивається 
антибіотикорезистентність (здатність бактерій розвивати стійкість до антибіотиків). 
Тож ми вирішили дослідити антибіотикорезистентність бактерій на прикладі бактерій 
роду Pasteurella. 

Мета дослідження: виявлення чутливості бактерій роду Pasteurella до ряду 
антибіотиків для вивчення їх ефективності у лікуванні. 

Матеріали і методи:  Для фіксації та подальшого дослідження зразків було 
використано середовище агару і ряд антибіотиків :пеніцилін,оксацилін,  еритроміцин, 
гентаміцин, байтил, тетрациклін, левоміцетин, біцилін-3, дістрептомедазол, цефазолін.  

Хід роботи: для дослідження антибіотикорезистентності були відібрані мазки у 
піддослідної тварини (свині) хворої на пастерельоз. Для посіву зразків було 
використане агарове середовище. Ми помістили зразки у термостат на 48 годин при 
температурі 37 градусів. Після цього було проведено виготовлення і фарбування мазків 
та дослідження на чутливість до антибіотиків. 

Результати досліджень: за результатами досліджень ми визначили, що бактерії 
роду Pasteurella виявились найбільш чутливими до таких антибіотиків як біцилін-3, 
байтрил, гентаміцин та дістрептомедазол.  

При застосуванні цих антибіотиків утворювались зони затримки росту діаметром 
приблизно 10мм. 

Виявилось, що менш чутливий збудник пастерельозу до пеніциліну , 
еритроміцину, левоміцетину, тетрацикліну та стрептоміцину. 

Майже не чутливі бактерії до оксациліну та цефазоліну. 
Висновки: роблячи висновки з результатів проведеної нами роботи можна 

помітити тенденцію до зростання антибіотикорезистентності бактерій роду Pasteurella  
до порівняно нових антибіотиків. Аби підвищити ефективність дії антибіотиків, 
необхідно систематично проводити дослідження на чутливість різних видів бактерій до 
них. 
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ФЕРУМВМІСНІ  ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ 
 НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Гайдук А.С., студентка ІІІ курсу спеціальності 

«Ветеринарна медицина» 
Керівник: к.вет.н., доцент Деркач І.М. 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Ферум – незамінний життєво необхідний біоелемент, що відіграє важливу роль у забезпеченні 

нормального функціонування клітин в усіх біологічних системах. Він входить до складу гемоглобіну 
крові (75%), а також близько 70-ти ферментів.  

Дефіцит Феруму в організмі призводить до різноманітних порушень трофічних процесів у 
багатьох органах і тканинах та до гематологічних змін, що стають причиною залізодефіцитної анемії 
(ЗДА). Така хвороба системи крові супроводжується розладами метаболізму, зниженням 
концентрації гемоглобіну в еритроцитах, кількісними та якісними змінами останніх. Клінічно 
проявляються ознаки анемічної гіпоксії, метаболічної інтоксикації та сидеропенії. 

З метою профілактики та лікування тварин, хворих на ЗДА, застосовують ферумвмісні 
препарати.  

Метою досліджень було проаналізувати фармацевтичний ринок ветеринарних препаратів, 
зареєстрованих в Україні станом на 1.04.2019. 

Отже, нині на вітчизняному ринку лікарських засобів для тварин зареєстровано у формі 
розчинів для ін’єкцій наступні ферумвмісні препарати: 

- Ферровет+В12 (ТОВ «Ветсинтез», Україна), зареєстровано до 30.09.2019;  
- Феровіта 200 (Вуген Б&Г Kо., Лтд, Корея), 27.11.2019;  
- Суіферровіт (Біовет Пулави Cп. з о.о., Польща), 25.12.2019; 
- Феролайф  ( ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», Україна), 27.12.2020; 
- Біоферон (ТОВ «АТ Біофарм», Україна), 05.04.2021; 
- Фероселеніт (ВК «КРУГ»; Україна), 31.05.2021; 
- Реаферон-75 (ПрАТ «Реагент», Україна), 31.05.2021; 
- Ферофорт (ТОВ «Фортіс-фарма», Україна), 11.04.2022; 
- Ферро 2000 (Меріал, Франція), 16.12.2023. 

Термін реєстрації Феродев (ПП «Біофарм», Україна) закінчився 6.01 цього року. 
Усі вищевказані препарати містять ферумдекстрановий комплекс. До їх складу можуть 

входити вітаміни групи В. Найбільш різноманітний вміст польського лікарського засобу 
Суіферровіту та українського  Фероселеніту, які включають відповідно також Купруму хлорид і 
Натрію селеніт. 

Препарати згідно ATC- vet класифікацї мають код ерумвмісні. Вони призначаються 
ін’єкційно в основному поросятам, деякі свиноматками та молодняку інших видів тварин. 

Ферумвмісні лікарські засоби проявляють протианемічну дію завдяки наявності 
малотоксичного та водорозчинного ферумдекстранового комплексу. Вони стимулюють роботу 
кровотворної системи та синтез гемоглобіну, що призводить до збільшення кількості еритроцитів. 
Результатом активізації тканинних обмінних процесів є підвищення інтенсивності росту тварин, 
зростання їх резистентності до дії негативних факторів довкілля. Купрум, Селен та вітаміни групи В 
діють синергічно, посилюючи вплив Феруму, регулюють обмін речовин і компенсують нестачу цих 
елементів у кормах. Після внутрішньом’язової ін’єкції декстран Феруму швидко всмоктується з місця 
ін’єкції через капілярні та лімфатичні судини. Із плазми крові видаляється клітинами 
ретикулоендотеліальної системи, в яких розділяється на Ферум та декстран. Ферум зв’язується з 
протеїнами, утворюючи комплекси гемосидерин, феритин та трансферин. Вітамін В12 необхідний для 
синтезу ДНК. 

Отже, на сучасному фармацевтичному ринку України запропоновано 10 ферумвмісних 
препаратів, з яких 70 % українського виробництва. Термін реєстрації в Україні 4-х із них закінчується 
у 2019 році. Ці лікарські засоби є розчинами для ін’єкцій з кодом QB03 Протианемічні препарати. 
Наявність у їх складі ферумдекстранового комплексу забезпечує протианемічний ефект в організмі 
поросят та молодняку інших видів тварин. 
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ПРОФІЛАКТИКА ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ 
ХВОРОБ ТЕЛЯТ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРЕПАРАТУ МІКРОХЕЛМ 

Геденач В.П. магістер 2 курсу факультету ветеринарної 
медицини і технологій у тваринництві спеціальність  

211 «Ветеринарна медицина» 
Керівник: кандидат с.- г. наук, доцент Кузняк Г.М. 

Подільський державний аграрно-технічний університет 
 
Забезпечення високого рівня продуктивності та резистентності, отримання 

життєздатного потомства неможливе без оптимального мінерального живлення тварин. 
Мінеральні елементи, що надходять із кормами в організм, беруть участь у метаболічних 
реакціях, входять до складу багатьох ензимів, тому відіграють важливу роль у обміні 
речовин. Як наслідок, знижується активність ферментів, у тому числі і травних, що 
ускладнює використання поживних речовин корму, суттєво знижує природну 
резистентність та імунобіологічну реактивність організму і тварини, особливо молодняк, 
хворіють на шлунково-кишковізахворювання. 

Для вивчення профілактичної дії нового експериментального препарату Мікрохелм 
було сформовано дві групи телят контрольна і дослідна  по п’ять телят в кожній у віці до 
10 діб. Їх підібрали за принципом аналогів (з урахуванням віку, маси тіла, дати 
захворювання) Телятам дослідної групи щодобово протягом перших 14 діб життя, 
починаючи з другої доби, задавали препарат Мікрохелм у дозі 5 см³ на голову, тварини 
контрольної групи препарат не отримували. В ході проведення лікування щоденно, вранці 
і ввечері, проводили клінічні обстеження телят. 

Для гематологічних та біохімічних досліджень брали кров у телят з яремної вени. 
Відбір проб проводили з урахуванням «Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001). 

Під дією препарату телята дослідної групи добре росли і розвивались, 
середньодобові прирости їх маси тіла складали 510,12±9,23 г, після лікування всі хворі 
видужали. Середньодобові прирости маси тіла телят контрольної групи становили 
395,12±6,41 г. 

До призначення препарату кількість еритроцитів у крові телят дослідної групи була 
7,09±0,22 Т/л, контрольної – 7,14±0,23 Т/л. На 14-у добу після застосування препарату у 
телят дослідної групи кількість еритроцитів зросла до 8,40±0,29 Т/л, у тварин контрольної 
групи знизилась до 6,98±0,31 Т/л.  

На початку досліду вміст гемоглобіну в крові телят становив 109,38±2,12 г/л та 
108,04±2,16 г/л відповідно у дослідній і контрольній групах. Під дією препарату вміст 
його збільшився до 119,12±2,06 г/л (Р<0,05), тоді як у телят контрольної групи він не 
змінювався і складав 108,04±2,16 г/л. Призначення препарату Мікрохелм збільшувало 
кількість лейкоцитів на 11,48% у порівнянні з телятами контрольної групи. Зміни в 
лейкограмі стосувалися збільшення частки лімфоцитів до 59,78±0,39% (Р<0,01) і 
моноцитів - до7,13±0,08% порівняно с телятами контрольної групи. Під дією препарату у 
сироватці крові телят збільшувався вміст загального білка на 19,22% внаслідок 
збільшення γ-глобулінової фракції, частка альбумінів - 8,96 і кобальту - на 29,22%. 

Таким чином, застосування препарату Мікрохелм до складу якого входить 
пробіотик Байкал-ЕМ1У та аскорбінати кобальту, цинку, міді і марганцю, попереджує 
шлунково-кишкові хвороби, нормалізує обмін речовин та гемоцитопоез, підвищує 
неспецифічну резистентність організму, сприяє кращому росту і розвитку молодняку. 
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CОRONOBACTER SAKAZAKII 
 

Горпинченко Ю. С., студентка 2 курсу спеціальності 
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Керівник: к.вет.н., доцент кафедри мікробіології,  
вірусології та біотехнології Козловська Г.В. 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
В останні роки у високорозвинутих країнах світу все частіше реєструються спалахи 

летальності серед новонароджених дітей з ознаками менінгіту, сепсису та некротичного 
ентероколіту, які пов’язують з вживанням сухих молочних сумішей для дитячого 
харчування, що містили патогенний збудник із родини Enterobacteriaceae – Cronobacter 
sakazakii. В країнах ЄС та США Cronobacter sakazakii відноситься до мікроорганізмів, які 
обов'язково контролюються при виробництві сухих дитячих сумішей. Враховуючи те, що 
Україна експортує молокопродукти в країни ЄС, актуальним є виконання вимог цих країн 
щодо якості та безпечності харчових продуктів.  

Оцінка мікробіологічного ризику Cronobacter sakazakii – це процес, що базується на 
наукових даних і комплексі методів. Природними джерелами С. sakazakii є фекалії тварин, 
вода та ґрунт. Також цей мікроорганізм виділяють із сировини та різноманітних харчових 
продуктів, а саме: сире молоко, сухе молоко та сухі молочні продукти для дитячого 
харчування, м'ясо та м’ясні продукти, сирі та готові овочі та фрукти, спеції та напої. 
Нещодавно в Україні проведено дослідження частоти та рівнів контамінації Cronobacter 
sakazakii сирого збірного молока. Згадані мікроорганізми були виявлені в 16 — 24% 
зразків проб сирого молока (залежно від ґатунку), в 52% змивів зі шкірних покривів корів, 
у 16 — 37% змивів з доїльного обладнання та в 75% змивів з підлоги корівників. У 
Швейцарії Cronobacter sakazakii виявляли у 8,4% з 200 проб готових сухих молочних 
сумішей при тому, що в жодній з проб сировини (100 проб сирого молока та 100 проб 
молочного концентрату) їх знайдено не було. 

Висновок. Cronobacter sakazakii викликає занепокоєння через ризик захворюваності 
на менінгіт і сепсис серед немовлят, пов'язаний з вживанням сухих дитячих сумішей. 
Тяжкість захворювання в поєднанні з високою смертністю (до 80%) в інфікованих 
новонароджених дітей підкреслює необхідність подальших досліджень щодо механізмів 
виживання, вірулентності та впливу на навколишнє середовище цього патогена. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 
Ультразвукове дослідження (УЗД) – останнім часом популярна процедура в 

ветеринарії дрібних домашніх тварин, яка використовується для оцінки змін внутрішніх 
органів.  

Досить часто в клініках ветеринарної медицини проводять УЗД щитоподібної 
залози. Вона дозволяє дослідити щитоподібну залозу і виявити об’ємні утворення, точно 
визначити розмір органа, виявити внутрішню структуру і васкуляцію, оцінити зміни в 
паренхімі. У здорової тварини щитоподібна залоза складається з двох часток і перешийка, 
що перекриває долі, попереду трахеї. У собак щитовидна залоза овальної форми,  2-2,5 см 
в довжину і 0,4-0,6 см в ширину. Для дослідження щитовидної залози у собак 
використовують датчики з частотою від 10 до 13 МГц. Сканують щитоподібну залозу у 
двох проекціях: сагітальній і трансверсальній. Для цього слід розташувати датчик таким 
чином, щоб площина сканування була орієнтована поперечно і сфокусована на трахеї, 
трішки каудальніше гортані. Після того як частка щитовидної залози з’явилася в полі 
зору, повертають датчик на 90 ° в сагіттальну площину таким чином, щоб частка 
щитовидної залози залишалася в центрі досліджуваної області. У сагітальній площині 
частка щитовидної залози веретеноподібної або еліпсоїдної форми, а в поперечній 
проекції - овальної або округлої.   

Найпопулярніші патології щитоподібної залози це: кіста, запалення, неоплазії. 
Кісти щитовидної залози мають чіткі межі, анехогенну структуру. При тиреоїдиті 
щитовидна залоза збільшена в розмірі, неоднорідної структури, з нечіткими краями. До 
неоплазії щитовидної залози найчастіше відносять аденому і карциному. При аденомі 
уражена частка збільшена в розмірі, гомогенної або негомогенної структури, зниженою 
ехогенністю. При карциномі уражена частка також збільшується в розмірі, має 
гетерогенну структуру, представлена гіпоехогенними масами (великими, неоднорідними, з 
чіткими межами).  

Отже, УЗД щитовидної залози — один із головних інструментів для діагностики 
неоплазії, виявлення фіброзних ділянок, вузликів і новоутворень, оцінки розміру і 
положення залози та оточуючих її судин. 
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Відповідність вимогам нормативно-правових актів щодо безпечності та якості 
продуктів птахівництва є одним з найважливіших і пріоритетних завдань політики 
України та країн Європейського Союзу. Про користь і шкоду антибіотиків не 
втомлюються сперечатися, так як антибіотики мають бактеріостатичну та бактерицидну 
дії, можуть стимулювати окремі біохімічні процеси в організмі тварин та птиці, що 
призводить до покращення їх загального стану, прискорення росту та підвищення 
продуктивності. Але, залишається відкритою проблема потрапляння антибіотиків з м’ясом 
до організму людини, що викликає антибіотикорезистентність.  

Нині в країнах Європейського Союзу особливу увагу надають безпечності якості 
продуктів і сировини тваринного походження, особливо тим, які надходять з країн, 
законодавство яких не повністю відповідає європейським вимогам. Саме тому Україна 
активно проводить моніторинг законодавчої бази до європейських вимог. Водночас 
основна вимога, яку висуває ЄС до України є те, що харчові продукти, які будуть 
імпортуватися до країн ЄС, повинні відповідати таким самим високим стандартам, як і 
харчові продукти, вироблені в межах ЄС. Залишки антимікробних препаратів у сировині 
та продукції тваринного походження регламентуються такими нормативними 
документами ЄС: Регламентом Комісії (ЄС) № 37/2010, Директивою Ради № 96/23/ЄЕС, 
Постановою Ради (ЄС) 2377/90, САС/MRL 02 Codex Alimentarius Commission (Комісією 
Кодекс Аліментаріус), Commission Decision 2002/657/EC (Рішення Комісії 2002/657/EC). 
На основі цієї нормативної документації в країнах ЄС розроблені плани моніторингу 
залишків антимікробних препаратів у сировині та продукції тваринного походження, 
метою яких є дослідження, та виявлення причин наявності залишкових кількостей 
антимікробних препаратів у живої птиці (послід), в продукції птахівництва та кормах. 
Контроль за наявністю залишків антимікробних препаратів у харчових продуктах і 
сировині є обов’язковим і в Україні. Це зазначено у таких законах: «Про ветеринарну 
медицину» (2498–12, 2775–14) від 15.11.2001, «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів». З метою посилення державного контролю 
щодо експорту, імпорту, переробки, зберігання, транспортування та реалізації продуктів 
тваринного походження, згідно наказу державного департаменту ветеринарної медицини 
№ 87 від 18.11.2003 року використовують «Обов’язковий мінімальний перелік досліджень 
сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, 
комбікормів, вітамінізованих препаратів та ін., які слід проводити в державних 
лабораторіях ветеринарної медицини». Наказ «Про затвердження Параметрів безпечності 
м’яса птиці» чинний від 07.09.2016 р., який замінює наведений «Обов’язковий 
мінімальний перелік...» і розширює спектр антимікробних препаратів, за якими необхідно 
буде проводити періодичний контроль продукції птахівництва.  

Таким чином, м’ясо та продукти забою у птахівниці необхідно буде досліджувати 
за 42 антимікробними препаратами. В Україні моніторинг проводять акредитовані 
лабораторії Держпродспоживслужби методом ІФА та рідинної хроматографії. У багатьох 
же європейських країнах у якості скринінгового методу використовують мікробіологічний 
метод дослідження: «A new microbial screening method for the detection of antimicrobial 
residues in slaughter animals: The Nouws antibiotic test ( NAT-screening)».  
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Виникненню патологічного стану у вагітних тварин сприяють захворювання різних 
органів і систем, а також порушення обміну речовин. Ці ускладнення вагітності можуть 
проявлятися як чітко вираженими клінічними ознаками, так і різними видами прихованих 
від простого спостереження захворювань, так званих токсикозів. 

Токсикоз (Intoxicatio) – це ускладнення вагітності розладами функції нервової 
системи, порушенням обміну речовин із загальною інтоксикацією організму та важким 
загальним станом.  

В основі патогенезу токсикозів вагітних сук лежать порушення відношення між 
діяльністю центральної нервової системи та внутрішніх органів; порушення адаптації 
організму до вагітності; порушення бар’єрної функції плаценти, порушення ліпідного 
обміну, зміни кровообігу; ослаблення реакцій імунного розпізнавання матір’ю антигенів 
плода з розвитком реакції відторгнення; розвиток ознак гіпертензії, набряку та 
протеїнурії. 

Розрізняють ранній і пізній токсикоз. Під час раннього токсикозу переважають 
ознаки розладів травлення, а у пізньому – судинні розлади. До ранніх токсикозів вагітних 
відносять: блювоту в щінних сук, переривання вагітності. У період пізніх токсикозів – 
набряк вагітних, нефропатію вагітних, залежування вагітних, передчасні перейми і потуги 
(загроза переривання вагітності), остеодистрофію (остеомаляцію), токсичну кому в такс. 
Пізні токсикози вагітних сук можуть супроводжуватися такими акушерськими 
ускладненнями родів і післяродового періоду, як: слабкість родової діяльності, 
затримання посліду, післяродова еклампсія, післяродова субінволюція матки. 

Токсикоз зазвичай розвивається у вагітних сук-первісток приблизно з 25-35 дня 
вагітності. Він триває два-три тижні і не є небезпечним ні для майбутньої матері, ні для 
потомства. Виявляється він погіршенням апетиту, ранковою блювотою білою піною, 
вибірковим поїданням продуктів. Приблизно з цього терміну сука раптом відмовляється 
від усієї запропонованої їй їжі, крім м’яса. М’ясо вона теж може поїдати з небажанням, до 
іншого корму просто не торкається, стає млявою, менш рухливою. У даній ситуації 
власники собак намагаються в усьому догоджати своїй улюблениці і, часом, стають 
винуватцями більш важкого захворювання – тетанії (еклампсії), яке спровоковано 
надлишком білку. 

За сильного токсикозу спостерігається: значна спрага, апетит зникає зовсім, собаці 
докучає блювота, вона пригнічена, в блювотних масах з’явилася жовта піна (це жовч). 

Щоб зменшити виникнення небезпечних ускладнень, суку потрібно готувати до 
вагітності. Ще за місяць до передбачуваної в’язки собаку краще обстежити в клініці на 
предмет прихованих хронічних захворювань. Також варто провести дегельмінтизацію, 
збалансувати раціон так, щоб не міняти його під час вагітності. 

Найчастіше токсикози діагностують у вагітних сук декоративних дрібних порід. З 
них нездужає кожна друга тварина, спостерігаються часті аборти, викидні. Також сильний 
токсикоз буває у сук порід боксер, ка де бо, англійський бульдог, американський 
стаффордширський тер’єр. У решти порід, як правило, токсикози проходять в легкій 
формі. 

Отже, токсикози у сук діагностують рідко, у порід дрібних порід вони виникають 
частіше, ніж у крупних порід. Також токсикози можуть виникати у сук за несправжної  
вагітності. Лікування токсикозу – симптоматичне. 
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Мінеральні речовини мають великий вплив на життєздатність організму. Вони є 
обов’язковими компонентами всіх органів та тканин організму. Входять до складу 
складних білків (металопротеїдів), що містять атоми різних молекул. Організм тварини не 
здатний нормально функціонувати, якщо з водою та кормом не надходить потрібна 
кількість мікроелементів. Важливими також є знання потрібної кількості мінеральних 
речовин в раціоні дійних корів (А. Й. Мазуркевич та ін., 2012). 

Мінеральний обмін – це процес надходження мінеральних речовин до організму, їх 
всмоктування, що відбувається зазвичай в травному каналі, розподіл у тканинах 
відповідно до потреб, а також участь у обмінних процесах. Металопротеїди виконують 
виключно важливі та різноманітні функції в організмі як транспортні системи (Fe-вмісні 
трансферини і ферритини, Cu-вмісний церулоплазмін) і в ролі металоферментів (Cu-вмісні 
оксидази, наприклад, тирозиназа, Zn-вмісні – карбоангідраза, карбоксипептидаза, Mo-
вмісні – ксантиноксидаза). Для корів життєво необхідними мінеральними речовинами є 
Ca, P, Mg, K, Na. Кальцій. Близько 99 % його знаходиться в кістковій тканині. Загальний 
вміст Са у кістяку молочної корови з масою тіла 500-550 кг може становити 7,5 кг. Корови 
в першу стадію лактації використовують до 40 % мінеральних речовин скелету (залежно 
від раціону). Фосфор. В організмі корови масою 500-600 кг міститься 4-4,5 кг фосфору, з 
яких 80 % – у кістках. Загальний вміст Фосфору в раціоні має становити не менше 0,31 % 
при продуктивності 10-15 кг. Засвоєння Фосфору залежить від забезпеченості вітаміном 
D. Нестача Р в організмі веде до зниження апетиту, погіршення відтворної здатності, 
зниження резистентності. Магній. Вміст Магнію в скелеті досягає 130-150 г, тобто 70 % 
від його загального вмісту в організмі. Для задоволення потреби добове його надходження 
корові масою 600 кг з надоєм 20 кг має становити 30 г. За високого рівня Са, Р, К та 
Нітрогену в кормах, (особливо коли в них переважають бобові), можливий розвиток 
такого захворювання, як пасовищна тетанія. Натрій. У рослинних кормах міститься 
мінімум Na. Його дефіцит зумовлює значне зменшення молочної продуктивності. 
Достатнім включенням до раціону слід вважати 4,6 г на 100 кг маси тіла та 3,0 г на 1 кг 
молока. Надлишок К в організмі зумовлює нестачу Na. Калій. У великій кількості 
міститься в рослинному кормі, потреба в ньому задовольняється за рахунок рослинних 
компонентів корму. Низький рівень К зумовлює зниження споживання сухої речовини, 
молочної продуктивності, а надлишок – до посиленого споживання води. Оптимальний 
рівень для лактуючих корів – 0.8 %. (В. Г. Єфімов, С. В. Завріна, Д. М. Масюк та ін., 2016). 

Отже, надходженню мінеральних речовин в організм тварини потрібно приділяти 
особливе значення, особливо це стосується корів, які мають посилений мінеральний обмін 
під час лактації та вагітності. В ці періоди вони потребують збільшення кількості 
мінеральних сполук у раціоні. 
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Фазанові – дуже поширена група птахів. Більшу частину свого життя вони проводять 
на Землі, а ночують переважно на дереві. Бігає надзвичайно швидко і невтомно, саме така 
можливість виконувати різноманітні маніпулятивні рухи тазовими кінцівками, своєрідний 
тип локомоції та виключне пальцеходіння, накладає певні відбитки на розвиток тих чи 
інших кісткових елементів тазової кінцівки взагалі і тазостегнового суглоба зокрема.  

Матеріалом для дослідження були кістки тазостегнового суглоба птахів родини 
фазанових, а саме: Свайно (Lophura swinhoei), золотого (Chrysolophus pictus), 
діамантового (Chrysolophus amherstiae) і звичайного (Phasianus colchicus). У процесі 
дослідження користувалися: штангенциркулем, металевою лінійкою, рулеткою. 
Використовували остеологічні та остеометричні методи. 

Довжина клубової кістки, яка у них є порівняно короткою (порівняно з представниками 
інших рядів), має форму неправильного овалу. Щодо переходу дорсального гребня у 
дорсо-латеральний у всіх досліджених видів він різний з добре вираженим виступом. 
Увігнутість злегка опукла. Ми вважаємо, що такі особливості будови клубової кістки 
зумовлені лише дією м’язів, що фіксуються на ній. Суглобова западина у фазанів є 
помірно глибокою. Сідничий та затульний отвори – не великі, різної кругло-овальної 
форми. Це підтверджує, що сідничий отвір більшості птахів сформувався з сідничої 
вирізки, а затульний – із сідничо-лобкового вікна, за рахунок осифікації прилягаючих 
сполучнотканинних структур. Досліджені птахи характеризуються добре розвинутим 
противертлюгом, що забезпечує опору для проксимального кінця стегнової кістки під час 
локомоції та певною мірою обмежує амплітуду рухів у тазостегновому суглобі. Чітко 
відмежована величина його виступу в латеральному і дорсо-каудальному напрямках, а 
також добре представлена відносна площа відповідної суглобової поверхні, для 
зменшення сили тертя між кістками під час локомоції. Сіднича кістка – висока і витягнута 
у вентро-проксимальному напрямі. Сідничо-лобкове вікно здебільшого відсутнє, бо під 
дією певних функціональних навантажень відбулася осифікація сухожильної мембрани, 
що у птахів інших рядів повністю закриває його. У діамантового фазана вікно відмічене, 
хоча і слабо виражене. Лобкова кістка найменш розвинута у звичайного фазана та фазана 
Свайно, у решти вона більш видовжена відносно довжини сідничої кістки. Це знову 
можна пояснити дією м’язів, що фіксуються до них, а також природньою можливістю 
відкладати яйця. Проксимальна частина стегнової кістки у представлених видів родини 
фазанових має певні відмінності. Так, голівка стегнової кістки заокруглена, майже не 
відмежована від шийки, на дорсальній поверхні якої чітко виражена ямка, де фіксується 
зв’язка голівки стегнової кістки. Шийка коротка та широка, лише у діамантового фазана 
вона продовгувата. Вертлюг та передвертлюгова ямка добре виражені. Затульне втиснення 
спостерігається лише у золотого фазана, в інших видів не виражене. Проксимальний край 
латеральної поверхні стегнової кістки з дорсо-краніального боку має не чітко виражений 
горбик та приплюснутість на латеральній поверхні. Ми вважаємо, що різний ступінь 
розвитку шийки стегнової кістки птахів обумовлений здатністю до здійснення більшої або 
меншої амплітуди рухів у тазостегновому суглобі. 

Отже, відмінність форми та відносних розмірів структурних елементів тазостегнового 
суглоба досліджених видів птахів зумовлені біоморфологічними адаптаціями птахів до 
середовища існування, дією більших функціональних навантажень на тазостегновий 
суглоб під час маніпуляційних рухів, а також силою м’язів, що фіксуються в певних 
ділянках тазостегнового. 
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Диспепсія − захворювання молодняку у молозивний період, яке характеризується 
гострим розладом травлення, проносом, порушенням обміну речовин, токсикозом, 
зневодненням, затримкою розвитку та росту. Молодняк уражається в усі пори року, але 
найбільш частий та найскладніший перебіг хвороби спостерігається у телят наприкінці 
зими та у весняну пору року. Захворювання зазвичай масове, нерідко охоплює 100% 
новонародженого молодняку та призводить до його втрати. 

Хвороба завдає значних економічних збитків господарствам, які складаються із 
втрати поголів’я, недоотримання приростів, зупинки у розвитку молодняку, що був 
уражений хворобою, значне зниження імунітету тварин, витрати на організацію 
лікувальних заходів. 

Статистичні дані свідчать, що молочна продуктивність новонародженої телички, 
котра перехворіла, скорочується у дорослому віці до 18%, м’ясна продуктивність бичків − 
на 20%. 

Основними причинами розвитку хвороби у телят є: затримання першого випоювання 
молозивом після народження (більше однієї години після народження), занадто короткий 
термін випоювання молозивом, випоювання молозивом отриманим від хворих 
прихованою формою маститу корів, випоювання молозивом отриманим від хворих 
тварин, що знаходяться на лікуванні антибактеріальними препаратами, різкий ранній 
перехід на концентровані корми. 

Диспепсія протікає в двох формах – проста і токсична. Основна відмінність яких в 
тому, що проста диспепсія проявляється лише втратою апетиту, апатією, появою жовтого 
рідкого калу, але температура не підвищується положення тіла в просторі – природне 
лежаче, або природне стояче, лише інколи прискорюється пульс та дихання. Ця форма 
легко піддається лікуванню і зазвичай має позитивний прогноз, майже завжди 
закінчується повним одужанням тварини.  

Токсична диспепсія розвивається дуже швидко, може розвиватись як самостійно, так 
і переходити з простої форми захворювання. Основними симптомами є –  відсутність 
апетиту, температура тіла значно падає (через значне порушення процесів обміну 
речовин), шкіра швидко охолоджується, пронос починається майже одразу і проявляється 
рідкими виділеннями у великій кількості з домішками слизу. Може проявлятись тремор, 
виснаження, пригнічення середнього ступеня, втрата еластичності волосяного покриву, 
западання очей, носове дзеркальце сухе, дихальні рухи поверхневі, прискоренні, іноді – 
ціаноз слизових оболонок. 

Лікування хвороби повинно бути комплексним. Всіх уражених тварин ізолюють від 
основного поголів’я. В перші дванадцять годин виключають годівлю повністю, а замість 
води дають 1% розчин кухонної солі, при сильних проявах отруєння шлунок промивають 
0,002% розчином перманганату калію. Раціон відновлюють поетапно, перед годівлею 
зазвичай дають до 100мл 50% розчину шлункового соку. При гострому перебігу хвороби 
іноді застосовують вісцеральну новокаїнову блокаду. Від зневоднення застосовують 
розчин Рінгера, промивають шлунок відваром кори дуба, емульсією з насіння льону, 
лігніном, тощо. Окремо використовують дуже ефективний тканинний препарат АСД 2. 

Диспепсія досить складна хвороба, яка часто призводить до загибелі молодняку. Але 
якщо дотримуватися всіх правил терапії і профілактики, розвиток процесу можна 
призупинити та вилікувати тварину, щоб не допустити її загибелі, або щоб запобігти 
повному виснаженню, яке потім буде основою низької продуктивності тварини. 
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Змії (лат. Serpentes) – підряд класу плазунів ряд лускаті. Змії живуть на всіх 
континентах, крім Антарктиди і декількох великих островів, таких як Ірландія і Нова 
Зеландія, а також безлічі дрібних островів в Атлантичному океані і центральній частині 
Тихого океану. Деякі змії отруйні, але неотруйні представлені більшою кількістю видів. 
Отруйні користуються отрутою, в першу чергу, для полювання (щоб вбити жертву), а не 
для самозахисту.  

На відміну від ссавців, які в основному покладаються на зір і слух, змії, в 
основному, покладаються на свої почуття нюху і дотику. 

Очі змій захищені зрощеними верхньою та нижньою прозорими повіками. Вони 
утворюють плівку, яка під час линьки також відшаровується і в цей період у змії, на 
декілька місяців, загострюється і покращується зір. Ця плівка обмежує рух очей. Зір 
варіює в широких межах - від здатності тільки відрізнити світло від темряви до досить 
гострого. Загалом зір змій спрямований не стільки на отримання різкого зображення, 
скільки на відстеження руху. Як правило, зір добре розвинений у деревних змій і слабо у 
плазунів які риють (ведуть, переважно, підземний спосіб життя). Залежно від способу 
життя зіниця буває різної форми: у денних змій зіниця округла або у вигляді поперечної 
щілини, у нічних – вертикальна. Деякі змії (наприклад, рід Ahaetulla) мають бінокулярний 
зір (зіниця має вигляд горизонтально розміщеної замкової щілини) – здатні наводити 
обидва ока на одну точку. Фокусування ока у більшості змій здійснюється шляхом руху 
кришталика відносно сітківки, в той час як у більшості інших амніот - шляхом зміни його 
кривизни (Bauchot R., 1994).  

Деякі види змій мають унікальну здатність вловлювати теплове випромінювання, 
що дозволяє їм «розглядати» навколишній світ в абсолютній темряві. Правда, вони 
«бачать» теплове випромінювання не очима, а спеціальними чутливими до тепла 
органами (ямками) (Vitt L.J., Caldwell J.P., 2014). Будова такого органу дуже проста. 
Поруч з кожним оком розташовується отвір діаметром близько міліметра, який веде в 
невелику порожнину приблизно такого ж розміру. Дана порожнина складається із 
внутрішньої камери, де визначається температура змії і зовнішньої камери, де 
визначається температура здобичі. На стінках порожнини розташована мембрана, яка 
містить матрицю з клітин-терморецепторів розміром приблизно 40 на 40 клітин. На 
відміну від паличок і колбочок сітківки ока, ці клітини реагують не на «яскравість світла» 
теплових променів, а на локальну температуру мембрани. Система настільки точна, що 
може вловлювати зміни температури в 0,002 °С. 

Цей орган працює як камера-обскура, прототип фотоапаратів. Дрібна теплокровна 
тварина на холодному тлі випускає на всі боки «теплові промені» – далеке інфрачервоне 
випромінювання з довжиною хвилі приблизно 10 мікрон. Проходячи через отвір, ці 
промені локально нагрівають мембрану і створюють «теплове зображення». Завдяки 
високій чутливості клітин-рецепторів і непоганому кутовому розширенню, змія може 
помітити мишу в абсолютній темряві з досить великої відстані. Досліди показують, що 
змії можуть визначати напрямок на точкове джерело тепла з точністю близько 5 градусів. 
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Найбільш поширеними хворобами свиней гельмінтозного характеру є шлунково-

кишкові нематодози, такі як аскароз, езофагостомоз і трихуроз свиней, які реєструються в 
свинарських господарствах протягом всього року з невеликими сезонними коливаннями 
екстенсивності та інтенсивності інвазії. 

Враховуючи практичне значення зазначеної проблеми, нами проведено 
епізоотичний моніторинг щодо видового складу нематод свиней на свинофермі ТОВ 
«Оболонь Агро» Чемеровецького району Хмельницької області. 

Аналіз звітної документації служби ветеринарної медицини господарства і району 
показав, що нематодозні інвазії свиней мали стаціонарний прояв у даному господарстві 
впродовж останніх 4 років. При цьому нами встановлено високу загальну 
екстенсінвазованість свиней нематодами. 

В ході проведених власних досліджень в умовах господарства було виявлено яйця 
кількох видів гельмінтів, а саме: метастронгіл, аскарисів і трихурисів. 
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Рис. 1. Видовий спектр нематод свиней при 100% екстенсивності інвазії 
 

Одержані дані (рис. 1) свідчать, що частина свиней господарства уражена 
моноінвазіями, з яких найбільше реєструють метастронгільоз і значно менше аскароз та 
трихуроз. Загалом моноінвазіями уражені 39,8 % свиней господарства. Проте більша 
частина тварин хворіє на асоціативні нематодозні інвазії. З них 16,3 % свиней уражена 
метастронгільозно-аскарозною і 14,1% - метастронгільозно-трихурозною інвазією. 

Як видно з наведених результатів, майже третина свинопоголів’я господарства 
уражена асоціативною метастронгільозно-аскарозно-трихурозною інвазією. У таких 
тварин помічено більш важкий перебіг хвороби, часто вони гинули або повільно 
одужували. При цьому продуктивність таких тварин була досить низькою.  

В цілому асоціації нематод у різних поєднаннях домінують над моноінвазіями у 
свиней господарства. Моноінвазіями уражені 28,8% свиней господарства, а  поліінвазіями 
в різних поєднаннях – 71,2%. 
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Для задоволення потреби населення у м’ясі тварин ставлять на інтенсивну 
відгодівлю, щоб за невеликий проміжок часу отримати значний приріст. В умовах 
промислових технологій тваринництва спостерігається надмірне функціональне 
напруження організму тварин, яке проявляється біохімічними, клінічними, 
морфологічними змінами у різних органах і тканинах. Надлишкова годівля, особливо 
білкова, як і недостатня, може спричинити захворювання тварин. У літературі 
зустрічається вислів “хвороби високої продуктивності”. До цієї групи захворювань можна 
віднести захворювання бичків на D-гіповітаміноз, в основі якого лежить порушення D-
вітамінного та фосфорно-кальцієвого обміну речовин, що призводять до порушення 
процесу кісткоутворення, розростання хрящової тканини і деформації кісток. Але все ж 
таки, залишаються маловивченими деякі питання, зокрема, це стосується інформативності 
показників органічних компонентів сполучної тканини за ранньої діагностики D-
гіповітамінозу молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі. Таким чином, широка 
розповсюдженість порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини, яка 
супроводжує розвиток D-гіповітамінозу та остеодистрофії, відсутність адекватної 
патогенетичної корекції свідчить про те, що ця проблема є актуальною.  

Метою нашої роботи було  вивчити інформативність методів діагностики, 
профілактики і ефективність лікування D-гіповітамінозу у молодняку великої рогатої 
худоби на відгодівлі. 

Поширення D-гіповітамінозу вивчали за допомогою клінічних та лабораторних 
методів дослідження на базі господарства на молодняку віком від 12 до 13 місяців. 
Діагностика D-гіповітамінозу молодняку на відгодівлі потребує комплексного підходу. З 
цією метою проводять клінічне дослідження тварин та лабораторний аналіз сироватки 
крові, який включає визначення показників мінерального обміну (загального кальцію, 
неорганічного фосфору, активності лужної фосфатази і 25-гідроксихолекальциферолу). З 
лікувальною метою необхідно використовувати комплексні препарати, які включають в 
себе вітаміни А, D3, Е. Клінічне дослідження тварин проводили за загальноприйнятою 
схемою. Виявили, що значна кількість бичків, хворих на D-гіповітаміноз, реєструється у 
зимово-весняний період, хоча сезонності захворювання у господарстві не виражалось, 
оскільки цілий рік тварини знаходились на прив’язі протягом усього терміну відгодівлі, 
були позбавлені моціону та інсоляції. Найбільш вагомою причиною виникнення 
захворювання була незбалансованість раціону.  

За результатами клінічних та лабораторних досліджень було сформовано три групи 
– контрольну та дві дослідних.  В основу лікування та профілактики був покладений 
комплексний підхід. З цією метою було застосовано препарати які мали позитивний вплив 
на показники мінерального обміну: оліговіт, вітамінно-мінеральний премікс.  

Отже, при порівнянні дії двох препаратів – Оліговіту і вітамінно-мінерального 
преміксу при лікуванні бичків, хворих на D-гіповітаміноз, більш ефективним виявився 
комплексний вітамінний препарат Оліговіт. Вибрані нами комплексні вітамінні препарати 
дозувались за кількістю холекальциферолу та різнилися шляхами введення. Пероральний 
шлях введення є найпростішим і найзручнішим для тварин, не потребує умов 
стерильності. Однак, лише частина лікарської речовини починає абсорбуватися 
(всмоктуватися) вже у шлунковому тракті.  
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Пневмоторакс − скупчення повітря  або газу в плевральній порожнині з 
одночасним підвищенням тиску в легенях. 

У нормі тиск в плевральній порожнині нижчий за атмосферний. При вдиху в 
плевральній порожнині створюється негативний тиск. Відбувається це через те, що в 
плевральній порожнині знаходиться невелика кількість плевральної рідини, а вона в свою 
чергу забезпечує злипання легень з грудною стінкою. При пневмотораксі повітря 
потрапляє в плевральну порожнину, що веде до падіння внутрішньогрудного тиску, і 
через це легке спадаються і не можуть повністю розправитися при вдиху. Це веде до 
дихальної недостатності. Цей стан є загрозливим для життя. 

Найбільш часто використовувані методи діагностики при пневмотораксі - це 
рентгенографія і торакоскопия. Також можна використовувати ультразвукове 
дослідження. При рентгенографії звертають увагу на те, в якому стані знаходяться легені, 
на наявність спадання одного або обох легень, на ознаки ураження легеневої паренхіми. 
Також дивляться на наявність сторонніх тіл та інших ознак травми, до яких відносять, 
наприклад, перелом ребер. Торакоскопія ж дозволяє оглянути поверхню листків плеври, 
виявити розриви трахеї, головних бронхів і стравоходу. Також проводять аналіз газів 
крові на наявність і ступінь розвитку ацидозу і гіперкапнії, тобто порушення кислотно-
лужної рівноваги крові. У деяких випадках може знадобитися комп'ютерна томографія, 
для забезпечення більш детального зображення.  

Хворим тваринам рекомендують спокій. Забезпечують негайне припинення 
надходження повітря в плевральну порожнину. Необхідно вжити заходів, щоб запобігти 
розвитку плевриту. Для поліпшення роботи серця і підвищення загального тонусу з 
профілактичною метою використовують кофеїн і глюкозу. Відкритий пневмоторакс є 
показанням до хірургічного втручання і відкачування повітря спеціальними приладами. 

Якщо повітря прибуває занадто багато, воно починає тиснути на легені і провокує 
їх стискання. Для видалення надлишку повітря використовують голку або грудну трубку. 
Використовується аспіраційна голка. Це порожниста голка з маленькою гнучкою трубкою 
(катетером), яка вставляється між ребрами в заповнений повітрям простір, який тисне на  
легеню. Голку видаляють і шприц приєднують до катетера так, щоб лікар міг висмоктати  
надлишок повітря. Катетер можна залишати протягом декількох годин, щоб забезпечити 
повторне розширення легенів, при цьому  пневмоторакс не повторюється. 

Іноді для закриття притоку повітря може знадобитися оперативне втручання. У 
більшості випадків втручання можна проводити через невеликий оперативний доступ, 
використовуючи крихітну оптичну камеру і вузькі, довгі хірургічні інструменти.  Хірург 
шукає ушкоджену ділянку або розрив і закриває його. Рідше хірург робить більший розріз 
між ребрами, щоб отримати кращий доступ до великої кількості розривів.  

Прогноз при пневмотораксі зазвичай обережний, а при великих пораненнях грудної 
клітки - несприятливий.  

Отже, відкритий пневмоторакс якомога швидше необхідно зробити закритим, а з 
плевральної порожнини потрібно видалити повітря, з закачуванням в подальшому 
спеціальних лікарських засобів. У важких випадках призначають кисневу терапію. 
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Отруєння кантаксантином в канарок може виникати при надмірній даванці цього 

барвника з кормом або водою (кантаксантин використовують як барвник, що дозволяє 
змінювати відтінок кольору пір’я згідно стандартів даного окрасу). В літературі не 
висвітлені дані про зміни гематологічних показників еритроцитів за отруєння 
кантаксантином, як, втім, і в нормі. 

Матеріал і методи досліджень. Для досліду було використано 20 кольорових 
канарок віком 1,5 років. Цих птахів було поділено на 4 групи по 5 в кожній. В першій 
групі тваринам задавали з кормом кантаксантин в дозі 5 г на 0,5 кг корму протягом 3 
місяців, в другій групі - 10 г на 0,5 кг корму, в третій групі - 20 г на 0,5 кг корму, в 
четвертій (контрольній) групі тваринам кантаксантин не задавали. Кров було відібрано в 
ділянці правої шийної аптерії з правої яремної вени за допомогою внутрішньовенного 
катетера діаметром 0,6 мм та поміщено в пробірку з EDTA. Дослідження крові було 
проведено за такими морфологічними показниками: середній об’єм еритроцитів (MCV), 
середній вміст гемоглобіну в 1 еритроциті (MCH), концентрація гемоглобіну в 
еритроцитах (MCHC), ширина розподілу еритроцитів (ШРЕ) та швидкість осідання 
еритроцитів (ШОЕ). 

Результати досліджень та їх обговорення. Після проведення статистичної обробки 
отриманих даних було одержано наступні зміни показників тварин дослідних груп 
порівняно з такими в тварин контрольної групи (табл. 1): 

 
Таблиця 1. Зміни гематологічних показників еритроцитів канарок за 

кантаксантинового токсикозу ( M±m) 
                  № 
Показники  

Контрольна 
група, n=5  

1 група, n=5 2 група, n=5  3 група, n=5  

MCV, мкм куб 114,2±1,6 114,4±1,2 125,0±3,0* 114,0±0,7 
MCH, пкг 31,1±1,0 30,5±0,7 30,6±0,7 21,7±0,7* 

MCHC, г/дл 27,7±0,7 27,4±0,7 26,7±0,5 21,7±0,4* 
ШРЕ, % 7,4±0,2 7,4±0,2 7,3±0,2 7,1±0,1 

ШОЕ, мм/год 1,2±0.2 1,4±0,3 1,2±0,2 6,0±0,3* 
Примітка: *р<0,05 відносно показників тварин контрольної групи 

 
З таблиці видно, що середній об’єм еритроцитів збільшувався в тварин 2 групи, 

середній вміст і концентрація гемоглобіну зменшувалися в тварин 3 групи, ШОЕ – 
збільшувалася в тварин 3 групи. 

Висновки. Збільшення середнього об’єму еритроцитів пояснюється, вочевидь, 
стимуляцією токсичним впливом кантаксантину компенсаторних механізмів еритропоезу. 
Зменшення середнього вмісту і концентрації гемоглобіну можна пояснити наростанням 
явищ анемії внаслідок дії токсину на еритроцити та еритропоетичну тканину. Збільшення 
швидкості осідання еритроцитів, вочевидь, є ознакою розвитку запальних процесів, 
спричинених кантаксантиновою інтоксикацією. 
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Панкреатит – запалення підшлункової залози. Хвороба супроводжується 
активацією власних травних ферментів підшлункової залози, «самоперетравленням», 
попаданням в кров високоактивних ферментів. Панкреатит може бути гострим і 
хронічним. Для гострого та хронічного панкреатиту в стадії загострення характерний 
больовий синдром з проявом коліків, особливо при пальпації; пригнічений стан, 
дисперсний синдром – діарея, блювання, зневоднення, посилена перистальтика 
кишечника; різке підвищення температури тіла до 40ºС, тахікардія, у важких випадках 
шок або смерть. При хронічному панкреатиті спостерігають холестатичний та 
диспепсичний синдроми, екзокринну недостатність підшлункової залози та прогресуюче 
виснаження. 

Для постановки діагнозу проводять: загально-клінічні дослідження (огляд, 
пальпацію, термометрію), загальний і біохімічний аналізи крові, аналіз сечі, 
рентгенографію, ультразвукову діагностику(УЗД), біопсію. 

При дослідженні клінічного стану котів, хворих на панкреатит виявляють 
пригнічений стан тварин, іктеричність слизових оболонок. При пальпації – напруженість 
та болючість черевної стінки.  

При проведенні загального аналізу крові виявляють лейкоцитоз із зсувом ядра 
вліво, а при біохімічному – підвищення рівня ліпази, амілази. 

При дослідженні сечі виявляють глюкозурію, гіпопротеїнемію. 
На рентгенограмі реєструють затемнення в правому підребер’ї, вентральне або 

правостороннє зміщення 12-палої кишки, зміщення в каудальному напрямку поперечно 
розташованих ділянок товстої кишки. 

За УЗД черевної порожнини відмічають дифузні або вогнищеві гіпоехогенні зони 
паренхіми, збільшення розміри залози (в 2-4 рази).  

Біопсія дає можливість найточніше поставити діагноз на основі гістології 
фрагментів паренхіми. 

Отже, для встановлення діагнозу на панкреатит необхідно провести комплексні 
діагностичні дослідження, такі як: загально-клінічні дослідження (огляд, пальпацію, 
термометрію), загальний і біохімічний аналізи крові, аналіз сечі, рентгенографію, УЗД, 
біопсію. 
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Розуміння фізіологічних процесів та факторів, які регулюють їх перебіг є запорукою 

правильного утримання та годівлі корів у сфері молочного тваринництва. 
У кормах вміст біологічно активних речовин (БАР) є невеликим, але вони виконують 

дуже важливі функції. До БАР відносяться: вітаміни, гормональні речовини та інші 
біологічні речовини, представлені ферментами, органічними кислотами, мінеральними 
речовинами тощо. 

Для підтримання продуктивності корів на сталому рівні потрібно слідкувати за 
наявністю у раціоні достатньої кількості білка, жирів, вуглеводів, макро- і мікроелементів. 
При недостатньому надходженні їх з кормом тварина починає використовувати ресурси 
свого тіла, що приводить до захворювань, зниження продуктивності та плодючості 
(Дмитроченко А. П., Пшеничний П. Д., 1975). 

Велике значення мають амінокислоти. Вони входять до складу ферментів та є 
структурними мономерами білка. Так, наприклад, амінокислота аргінін бере участь у 
продукуванні гормону інсуліну, утворенні сперматозоїдів та інше, а в разі її нестачі 
пригнічується розвиток тварини. Ще однією важливою амінокислотою є валін, який 
потрібен для нормального функціонування центральної нервової системи (Проваторов Т. 
В., Проваторова В. О., 2004). 

Секреція молока дуже сильно залежить від наявності в організмі тварини достатньої 
кількості мінеральних речовин, що підтримують функції ендокринних залоз. При нестачі 
мікро- та макроелементів утворення гормонів, ферментів пригнічується. Це впливає на 
метаболізм. Мікроелементи грають важливу роль у підтримці кровотворення, росту, 
розвитку тварини, синтезі білків (Мазуркевич та ін., 2012). 

Значна частина функцій організму тварини залежить від достатньої наявності 
вітамінів. Так, вітамін А впливає на травлення, розмноження, здоров’я. При його дефіциті 
ці функції в організмі порушуються. Вітамін С виконує функцію захисту, виступаючи 
підтримкою імунітету тварин. Вітамін D відповідає за нормальний перебіг процесів 
фосфорно-кальцієвого обміну в організмі (Богданов Г. А., Скорятина В. И., 1973). 

Велике значення у організмі великої рогатої худоби мають ферменти, що є 
каталізаторами процесів у складному шлунку тварини, регулюючи обмін речовин. До 
важливих ферментів відносять пепсин, рибонуклеазу, лідазу тощо. Їх застосовують у 
профілактичних та лікувальних цілях у разі виникнення захворювань шлунка, а також для 
поліпшення травлення, лікування виразок (Карпусь М. М. та ін., 1991). 

Таким чином, взявши до уваги всі опрацьовані дані, можемо підсумувати, що лише 
знаючи, як впливають різні групи біологічно активних речовин на процеси 
життєдіяльності, надаючи увагу кожному аспекту фізіології та за відповідного 
балансування раціонів ми зможемо використати увесь потенціал, генетично закладений в 
цих дивовижних тваринах. 
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Сечокислий діатез, або подагра, - хвороба, яка досить часто зустрічається у птахів і є 
однією з головних причин смерті птиці на птахівницьких підприємствах.  Це 
захворювання характеризується підвищеним рівнем у крові курей сечової кислоти 
(гіперурикемія), відкладанням сечокислих солей на серозних оболонках внутрішніх 
органів (вісцеральна подагра), в суглобах і сухожилках (суглобова подагра). Вісцелярну 
подагру спостерігають у дорослих птахів, молодняка і у ембріонів, суглобову - частіше у 
дорослих курей і півнів. При суглобовій подагрі кури шкутильгають, уражені суглоби 
збільшені, болісні, тверді на дотик, деформовані. 

Сечокислий діатез у курей перебігає хронічно. Розвиток захворювання триває до 
шести місяців і супроводжується значним зниженням рівнів вгодованості та яйценосності. 
На початковій стадії захворювання кури пригнічені, малорухливі, у них відмічають 
діарею, пір’я навколо клоаки забруднюється білуватими кашоподібними виділеннями. В 
подальшому виникає почервоніння, а згодом — тріщини навколо клоачного кільця, ціаноз 
слизових оболонок, гребня і сережок. За суглобової форми відмічають відкладання солей 
сечової кислоти в капсулах суглобів і прилеглих тканинах та сухожилках, що 
супроводжується розвитком хронічного запального процесу і розростанням клітин 
сполучної тканини. Найчастіше цей процес розвивається в суглобах пальців. Такі суглоби 
збільшуються, деформуються, ущільнюються, порушується їхня рухливість. Вісцеральна 
форма характеризується пригніченням, малорухливістю курей-несучок. Відмічають 
анорексію, спрагу, діарею, послід білого кольору і запалення шкіри навколо клоаки. 
Частіше зустрічається у молодняка та ембріонів птиці. За патологоанатомічного розтину 
вісцеральна форма сечокислого діатезу характеризується відкладанням густої маси білого 
кольору на серозних оболонках грудочеревної порожнини: серозний покрив грудної 
кістки, ребер, епікард, повітроносних мішків, капсули печінки та селезінки, рідше — 
серозний покрив кишечника. За інтенсивно вираженого вісцерального сечокислого діатезу 
урати починають відкладатися у паренхімі печінки, селезінки, міокарді у вигляді 
обмежених осередків білого кольору розміром 0,5–1,5 мм. 

За правилами передвиборного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної 
експертизи та інженерно-технічного транспортування і передвибіжної утримання тварин 
при подачі, за наявність паливних патологічних змін, уражені частини та всю тушку з 
внутрішніми органами утилізують. При виснаженні й ураженні серозних покривів, 
органів, суглобів туші утилізують. Реалізація та використання м'яса та інших продуктів 
забороняють птахів при вогнепальних ураженнях і відсотків, що призводять до втрати 
часу після випуску без обмеження, а також враження органів влади. 

Існуючі способи лікування подагри у птахів недостатньо ефективні. З початковими 
ознаками подачі птахів можна вилікувати, у випадках, коли ефективність лікування є 
незначною і небезпечною для переробки. Необхідно дотримуватися повноцінного 
забезпечення птиці протеїном, амінокислотами в фермерських господарствах для 
профілактики подагри птиці необхідно давати зелені корми, а також коренеплоди з 
додаванням кормового  вапна. 
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Нервова система коней представлена центральним і периферичним відділами. 
Беручи до уваги прості рухи кінцівок, бачимо, що рухові зони кори півкуль головного 
мозку у коней розвинені менше аніж в інших тварин. Проте їх нервова система високо 
розвинена у функціональному стані, активно відповідаючи на поверхневі та глибокі 
рефлекси. Поверхневими рефлексами є шкірні та рефлекси слизових оболонок. До 
шкірних відносять: рефлекс холки, вушний, пахвовий, черевний(розрізняють в залежності 
від місця подразника - середній, передній і задній), хвостовий, анальний, перинеальний, 
рефлекс кремастера, рефлекс носа та повік, рефлекс копитової кістки, а також вінчика 
копита. До рефлексів слизових оболонок відносять: кон’юнктивальний, рогівковий, 
кашлевий, чхальний, зіничний – розширення або звуження зіниці в залежності від 
освітлення. Глибокими рефлексами є  колінний та ахіловий.  

Вища нервова діяльність забезпечує взаємодію організму із зовнішнім та 
внутрішнім середовищем. В основі її лежать умовні рефлекси, які виробляються в процесі 
життєдіяльності на основі вродженої діяльності – безумовних рефлексів. На швидкість 
сприйняття та закріплення умовних рефлексів у коней впливає їх тип вищої нервової 
діяльності. Серед коней розрізняють чотири такі типи.  

Перший тип - сильний врівноважений рухливий, він характеризується швидким 
закріпленням і набуттям умовних рефлексів (через 2-7 поєднань). Мають однакові по силі  
процеси збудження і гальмування. Коні цього типу показують кращі результати в усіх 
видах діяльності, легше відновлюють роботоздатність після фізичних навантажень, легко 
піддаються дресируванню, активні. Відповідно до темпераменту – це сангвіністичний тип. 
Коні з такою структурою нервової діяльності найкраще підходять для роботи в конкурі, де 
вимагається висока концентрація уваги.  

Другий тип – сильний врівноважений інертний. Через малу рухливість та 
інертність нервових процесів закріплення умовних рефлексів проходить довше - через 5-8 
поєднань, але вони є стійкими. Коні цього типу спокійніші, лякливі, але швидко 
пристосовуються до оточуючих умов. Найкраще проявляють себе у триборстві, де 
поєднані між собою довгі маршрути та виїздка. Флегматичний тип. 

Третій тип – сильні неврівноважені. Позитивні умовні рефлекси у них утворюються 
легко (після 2-3 поєднань) і закріплюються швидко, відрізняються міцністю, стійкістю і 
великою силою. Збудження переважає над гальмуванням. Часто ці коні є неслухняні, 
домінують над іншими тваринами,  виникають труднощі з їх використанням під час 
роботи, у спорті та в інших видах діяльності; відрізняються виносливістю, швидко 
пристосовуються до нових умов. Коні з даним типом нервової діяльності переважають в 
рисистих породах та найкращі результати показують в рисистих пробігах. Відповідно до 
класифікації типів темпераменту -  це холерики. 

Четвертий тип – слабкий. Позитивні умовні рефлекси у них виробляються повільно 
(через 7-15 поєднань) та є нестійкими. Процеси збудження та гальмування виражені 
однаково слабко. Вони важко пристосовуються до умов навколишнього середовища, 
характеризуються боягузливістю, низькою роботоздатністю, можуть бути норовистими. 
Даний тип не є бажаним у використанні верхового кінного спорту. Найпоширеніші 
представники - ваговозні породи, у яких меланхолічний тип темпераменту. 

Вища нервова діяльність є вродженою та залишається незмінною на протязі всього 
життя, проте може корегуватися в незначній мірі відповідно до використання коней та під 
дією певного оточення. 
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Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) − захворювання міокарда, що 

характеризується концентричною гіпертрофією лівого шлуночка, папілярних м'язів і 
міжшлуночкової перегородки з подальшою діастолічною дисфункцією. 

Причина захворювання не встановлена. Відомо, що в її розвиток залучено понад 10 
генів, відзначено понад 1000 мутацій, що призводять до гіпертрофії міокарда. У таких 
порід як мейн кун і регдолл був знайдений аутосомно-домінантний тип успадкування 
цього захворювання. До ГКМП схильні також скотиш фолд, британські короткошерсті, 
сфінкси, норвезькі лісові, перси. 

Достовірним прижиттєвим методом діагностики і визначення форми кардіоміопатії у 
цього виду тварин є ультразвукове дослідження серця (ехокардіографія), що дає 
можливість диференціювати гіпертрофічну, рестриктивну, дилятаційну і проміжну форми 
кардіоміопатії. Так, гіпертрофічна форма кардіоміопатії в свійського кота діагностується 
за такими ехокардіографічними ознаками: гіпертрофія міокарда лівого шлуночка і 
міжшлуночкової перетинки в період діастоли (р≤0,001), і/або асиметричне потовщення 
базальної частини міжшлуночкової перетинки (р≤0,05); дилятація порожнини лівого 
передсердя (р≤0,05); розміри порожнини лівого шлуночка в нормі, або мають тенденцію 
до зменшення в період систоли і діастоли; в окремих випадках гіпертрофічні зміни 
папілярних м’язів лівого шлуночка, наявність рідини в порожнині перикарда, 
недостатність двостулкового клапана, підвищення індексу скоротливості (гіперкінез 
міокарда); підвищення ехогенності міокарду стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової 
перетинки, що є ознакою фіброзних змін. У хворих на гіпертрофічну форму кардіоміопатії 
котів відмічається достовірне (р≤0,001) потовщення стінки лівого шлуночка в період 
діастоли на 65,6 % і міжшлуночкової перетинки в період діастоли – на 72,5 %, порівняно з 
клінічно здоровими тваринами. 

Результати рентгенографічних і електрокардіографічних досліджень є 
неінформативними для діагностичного підтвердження і диференціювання різних форм 
кардіоміопатій у свійського кота.  

У переважної кількості котів ця патологія протягом усього життя перебігає 
безсимптомно, тому відслідкувати частоту таких випадків досить важко. Найбільш часто 
симптоматичний перебіг кардіоміопатії проявляється за діастолічної серцевої 
недостатності. Остання характеризується порушенням діастоли, що виникає за 
гіпертрофічної і рестриктивної форм кардіоміопатії.  

Для рестриктивної та гіпертрофічної форм кардіоміопатій спільною 
характеристикою є порушення адекватного наповнення шлуночків кров’ю, яке ще більше 
посилюється з розвитком тахікардії. Це, в свою чергу, сприяє розвитку ішемічних явищ у 
міокарді та знижує його потребу в Оксигені.  

Отже, застосування вже відомих методів дослідження, таких як  
електрокардіографія, рентгенографія і ехокардіографія, дають можливість ветеринарному 
лікарю виявляти відхилення в анатомічній будові серця свійських котів та оцінювати 
порушення його функцій; встановлювати диференціальний діагноз і своєчасно розробляти  
ефективне лікування. 
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Для забезпечення виробництва курячих яєць високої якості важливо враховувати 
наступні фактори: крос, породу птиці, температурний режим у пташнику, ветеринарний 
захист, повноцінність годівлі, а особливо забезпечення біодоступності до кальцію та 
фосфору для утворення яєчної шкарлупи шляхом збалансованого додавання кальцію, 
фосфору, вітаміну D3 та білків до загального раціону птиці. Яйця належать до тих 
продуктів, якість яких є дуже важливою, адже цей вагомий критерій як для споживача, так 
і для самого фермера впливає на ринкову конкуренцію між виробниками яєць в Україні. 

Недоліки процесу промислового виробництва яєць полягають у тому, що товарні 
агрохолдинги зазвичай використовують довгострокове утримання промислового стада 
курей-несучок, що у свою чергу полягає у економії витрат на вирощуванні молодняку для 
поновлення птиці у пташниках також і знижує витрати кормів. Але дана технологія 
значно впливає на якість отриманих яєць так, як понад нормованого використання кросу 
зменшується якість у кількісному показнику отриманої продукції. Зниження міцності 
яєчної шкарлупи у свою чергу підвищує % битих яєць та відходів виробництва, що у свою 
чергу  пов’язано з дефіцитом забезпечення кальцієм раціону птиці. 

 Запропоноване покращення процесу виробництва яєць полягає у використані 
наступних методів та прийомів селекції і технології для отримання якісних яєць: 

- метод селекції для підвищення маси яєць, цей метод є дуже тривалим і потребує 
великих витрат, бо в стаді може бути тільки 6-8 %  несучок з бажаною комбінацією 
потрібних ознак. Але швидкою інтерпретацією даного методу є створення спеціалізованих 
за однією або кількома ознаками ліній, в разі схрещування яких у гібридів проявляється 
гетерозис за основними ознаками яєчної продуктивності; 

- прийомами селекції для підвищення маси яєць є видалення із стада курей, що 
несуть дрібні яйця; виявлення і розмноження курей із швидким наростанням маси яєць на 
початку яйцекладки і які несуть не дуже крупні яйця наприкінці періоду яйцекладки. 

- технологічними прийомами підвищення маси яєць при вирощуванні молодняку є 
витримування стандарту за живою масою в усі періоди вирощування, тому, як зменшення 
живої маси молодок до початку яйцекладки на 80-100 г знижує масу яєць на 1 г; для 
зниження різнокаліберності яєць різниця за живою масою відібраних в стадо молодок не 
повинна перевищувати ±10% (максимум 15%) від середньої; зміна віку статевої зрілості 
на 1 тиждень, в порівнянні зі стандартом для кросу, викликає зміну маси яєць на 0,5-1 г, 
несучість на 4-5 штук. Раннє стимулювання яйцекладки підвищує здрібненість яєць, а в 
подальшому зниженню несучості. 

Висновки. Враховуючи вище сказане оптимальними технологічними прийомами для 
підвищення якості яєць при достроковому утримані курей-несучок є дотримання 
повноцінності годівлі, особливо енерго-протеїнового співвідношення, оскільки маса яйця 
залежить від рівня спожитої енергії і сирого протеїну. В період інтенсивної яйцекладки 
добове споживання протеїну має бути не менше 18-19 г/гол. Температура у пташнику не 
повинна перевищувати 23-25 ℃ тому, що висока температура сприяє зниженню 
споживання корму, в результаті чого може знижуватись маса яєць і якість шкарлупи.  
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Полтавська державна аграрна академія 
 
 Печінка є центральним органом хімічного гомеостазу організму. Через зміну умов 
утримання і годівлі у свійський собак спостерігається розвиток різноманітних патологій 
внутрішнього характеру серед яких особливе місце займають хвороби печінки. 

Жирова дистрофія печінки - dystrophia hepatis – це потенційно летальна хвороба, 
яка пов’язана з порушенням обміну речовин і супроводжується дистрофічними та 
некротичними змінами у клітинах печінки (гепатоцитах), без вираженої клітинної реакції, 
супроводжується накопиченням тригліцеролів більш ніж у 80 % гепатоцитів внаслідок 
різних токсичних впливів, в подальшому із порушенням обміну речовин та основних 
функцій печінки. 

На даний момент патогенез гепатодистрофії в собак малодосліджений, але багато 
вчених вважають що це пов’язано з особливостями ліпідного обміну, білків і вуглеводів в 
організмі, через які собакам потрібно більше перетравного протеїну ніж іншим тваринам, 
що в свою чергу призводить до неможливості адаптації організму до зниження рівня 
надходження білка та його акумуляцію. Важливою особливістю є те, що в собак значні 
витрати енергії забезпечуються за рахунок розщеплення білка в організмі, тому при 
анорексії у собак важливою особливістю патогенезу при гепатодистрофії є швидкий 
розвиток білкової недостатності.  

Захворювання вважається первинним у багатьох собак, але при аналiзі історії 
хвороби в більшості випадків виявляють обставини або захворювання, які 
супроводжується відсутністю апетиту. За даними досліджень, встановлено, що зайва маса 
тіла або ожиріння є сприятливим фактором розвитку гепатоліпідозу 

Основними із клінічних проявів гепатоліпідозу найчастіше відмічають поганий або 
апетит, періодичні блювання, із подальшою швидкою втратою маси тіла, загальна 
слабкість, іктеричність шкіри та видимих слизових оболонок. Також спостерігається 
ураження шкіри через зміни у колагенових волокнах, що супроводжується зменшенням її 
еластичності, сухість шкіри, її тріскання, наявність лупи. За проведення пальпації 
внутрішніх органів у собак із гепатоліпідозом присутня болючість в ділянці правого 
підребір`я. 

Таким чином клінічні прояви жирової дистрофії печінки у свійських собак є як 
загальними (пригнічення, гіпо- та анорексія) так і специфічними для ураження печінки 
(болючість за пальпації печінки, іктеричність видимих слизових оболонок, ранкове 
блювання жовчу). Проте для встановлення остаточного діагнозу клінічних досліджень 
недостатньо, тваринам рекомендовано проводити додаткові дослідження – 
ультрасонографія внутрішніх органів, біохімічні дослідження сироватки крові та 
прижиттєву біопсію печінки. 
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Полікістозом нирок у котів називається явище, при якому велика частина ниркової 

паренхіми заміщається множинними кістами. Найчастіше зустрічається в перських кішок, 
полікістозна ниркова хвороба є спадковим розладом, в якому маленькі, закриті, заповнені 
рідиною мішки розвиваються в тканині нирки. Ці мішечки (кісти), як правило, 
розмножуються і ростуть в розмірах з часом, зрештою перевантажують нормальну тканину 
нирок і часто призводять до потенційно смертельної ниркової недостатності.  Хвороба може 
призвести до сепсису, кісти роблять організм схильним до вторинних бактеріальних 
інфекцій, так і від сильної інтоксикації (через втрату функціональності нирок).  

Діагностика ПДК 
Клінічні ознаки цього стану зазвичай такі ж як ті, що пов’язані із захворюванням 

нирок: полідипсія та поліурія, зниження апетиту і втрата ваги, нудота і блювота, млявість. 
Кісти не відчутно при пальпації, а також не видно на рентгенограмі. Для встановлення 
діагнозу можна провести генетичний тест, але це не дасть стовідсоткового ефекту Таким 
чином, єдиний спосіб отримати остаточний діагноз – ультразвукове дослідження. Іноді 
спостерігається гематурія у кішки. Звичайно, даний симптом складно назвати хоч скільки-
небудь специфічним, так як він може вказувати на якесь кровопаразитарне захворювання або 
лептоспіроз. Хронічний запальний процес у нирках, що уражені полікістозом, призводить до 
розростання сполучної тканини, стискання канальців, що в свою чергу ще більш утруднює 
відтік сечі у кістозно-зміненому нефроні. В подальшому це призводить до відмирання 
нефрону і утворення великих кіст. За деякими даними, полікістоз нирок супроводжується 
перебігом хронічного двостороннього пієлонефриту у понад 80% хворих. Щоб підтвердити 
діагноз, може використовуватися біопсія, яка, дозволить визначити точну природу кіст та їх 
небезпека для життя тварини. Життєво важливо ультразвукове дослідження, за допомогою 
якого новоутворення можна не тільки наочно побачити, але і визначити ступінь ураження 
нирок. Нерідко зразки тканин, які були отримані при проведенні біопсії, використовують для 
проведення висіву на поживні середовища: так можна виключити або спростувати наявність 
вторинної бактеріальної інфекції і відразу визначити найбільш підходяще антибактеріальний 
засіб, яке допоможе в даному випадку. Артеріальна гіпертензія або високий кров’яний тиск – 
неявний, але все ж ознака проблем з нирками. 

Отже, для встановлення діагнозу на полікістоз нирок у котів необхідно проводити 
комплексну діагностику, в тому числі і ультразвукову діагностику  
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Одним із найпоширеніших серед трематодозів є дикроцеліоз, який спричинює 
значні економічні збитки скотарству в багатьох країнах за рахунок зниження 
продуктивності. При забої тварин уражену печінку бракують та утилізують. 

Вивчаючи епізоотичний стан Подільського регіону встановлено, що проміжні 
живителі дикроцелій – наземні молюски родів Chondrula, Helicella, Monacha та ін. 
з'являються на пасовищах в квітні. В цей період їх кількість є мінімальною. Починаючи з 
літнього періоду щільність біотопів молюсків зростала, досягаючи максимального рівня у 
серпні-вересні – 25,1-24,0 екз/м2. В жовтні чисельність молюсків різко зменшується.  

Одержані результати свідчать (табл. 3), що навіть у квітні в 4,3% сухопутних 
молюсків які перезимували виявляли личинки дикроцелій. В червні екстенсивність інвазії 
молюсків практично відповідала квітневим показникам. Надалі екстенсивність інвазії 
молюсків весь час зростала і набувала максимальних значень на початку осені – 24,3%. 

Таблиця 1 
Екстенсивність ураження молюсків личинками дикроцелій 

Пора року Кількість досліджених 
молюсків 

Кількість молюсків 
уражених личинками 

дикроцелій 

Екстенсивність 
інвазії, % 

Квітень 185 8 4,3 
Червень 201 12 6,0 
Серпень 215 45 20,9 
Вересень 210 51 24,3 
Жовтень 200 23 11,5 

Встановлено, що впродовж року щільність розташування додаткових живителів 
(мурашиних гнізд) дикроцелій в місцях випасання великої рогатої худоби коливалась від 2 
(квітень) до 7 (серпень) мурашиних гнізд на 100 м2 (табл. 2). 

Таблиця 2 
Особливості поширення та інвазованість додаткових живителів метацеркаріями 

Dicrocoelium lanceatum на пасовищах Подільського регіону 
Місяць 

року 
Щільність 

розташування 
мурах, гнізд/100 м2 

Кількість 
досліджених 

мурах 

Кількість мурах 
уражених 

метацеркаріями 

Екстенсивність 
інвазії, % 

Квітень 2 210 25 11,9 
Червень 5 240 20 8,3 
Серпень 7 210 47 22,4 
Вересень 6 230 53 23,0 
Жовтень 3 210 27 12,9 

Вже рано навесні виявлено високу інвазованість мурах метацеркаріями. В 
подальшому екстенсивність інвазії у мурах дещо знижується, а далі набуває 
максимального рівня у серпні-вересні в межах 22,4-23,0%.  

Отже наприкінці літа і на початку вересня чисельність молюсків та мурах і ступінь 
їх ураження личинками дикроцелій є найвищою. Саме цей період є найбільш небезпечним 
для великої рогатої худоби даного регіону з можливістю масового їх інвазування 
дикроцеліями. 
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 Кетоз — найпоширеніше захворювання серед високопродуктивних тварин, що 

найчастіше виникає у післяродовий період.Причиною хвороби зазвичай є дефіцит енергії, 
зумовлений значними енерговитратами організму на виробництво молока. Через кетоз 
молочна ферма зазнає значних збитків, а саме: зниження молочної про дуктивності 
тварин, низька якість молока, погіршення відтворення корів, підвищення рівня 
післяродових хвороб. 
 

Основними причинами є недостатнє енергетичне забезпечення тварини в перші дні 
після отелення та у фазу інтенсивної лактації; надмірний рівень білка в раціоні, особливо 
на фоні нестачі цукру і крохмалю (низьке цукро-протеїнове співвідношення); 
згодовування кормів, які містять багато масляної й оцтової кислот.  

Основними симптомами є зниження апетиту, втрата маси тіла, зниження 
активності рубця, запори, виснаження, низька молочна продуктивність, пригнічений 
вигляд, низька рухова активність, скуйовджений волосяний покрив,повітря, що 
видихається, має характерний запах кетонів. Характерними ознаками субклінічного і 
гострого перебігу кетозу є підвищення вмісту кетонових тіл у крові понад 1,5 ммоль/л 
(понад 9,0 мг/100 мл — кетонемія), в сечі — понад 1,7 ммоль/л (10,2 мг/100 мл — 
кетонурія) та в молоці — понад 1,5 ммоль/л (кетонолактія).    Часто на початку розвитку 
захворювання концентрація кетонових тіл у сечі корів сягає 7–10 і навіть 15 ммоль/л, що в 
4,1–8,8 раза більше максимальної фізіологічної межі.  

Під час постановки діагнозу на кетоз враховують продуктивність тварин, структуру 
раціону, симптоми, результати визначення вмісту кетонових тіл у сечі, крові та молоці.     

Для діагностики кетозу рекомендуємо використовувати індикаторні смужки 
KetoРhan, універсальні індикаторні смужки Hepta- або Penta-Phan (La-Chema, Чехія), 
Ketur-Test, Combur-Test (Німеччина) або реактив Лестраде. Індикаторну смужку змочуємо 
сечею і порівнюємо колір зі стандартом. Останнім часом для кількісного визначення 
кетонових тіл (b-оксимасляної кислоти) у крові корів в умовах ферми використовують 
прилад Precision Xceed (Німеччина). 

Кетонурія, кетонемія і кетонолактія характерні для гострого перебігу хвороби, а за 
її затяжного характеру та зменшення апетиту вміст кетонових тіл, зокрема в сечі, 
знаходиться у межах 1,7–2,5 ммоль/л, тобто незначно більший за верхню межу норми. За 
різко вираженої патології печінки кетонурія може зовсім не проявлятися, оскільки 
порушується окиснення жирних кислот і, відповідно, утворення кетонових тіл. У цьому 
випадку для діагностики хвороби необхідно проводити аналіз годівлі, звертати увагу на 
клінічні симптоми хвороби (найбільш типовими є ознаки гепатодистрофії та вторинної 
остеодистрофії), визначати вміст глюкози в крові (знижується до 1,2–2,0 ммоль/л, у 
здорових корів — 2,2–3,5 ммоль/л. 

Отже,для встановлення діагнозу на кетоз необхідно проводити комплексне 
дослдження. 

330



ОБҐРУНТУВАННЯ НАЙЕФЕКТИВНІШОГО 
ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ ПРИ СИРИНГОМІЄЛІЇ 

У СОБАК 
 

Лесів А.М., студентка 4 курсу спеціальності  
«Ветеринарна медицина», 

Керівник: к.вет.н., старший викладач Палюх Т.А. 
 

Національний університет біоресурсів та 
природокористування України 

 

Сирингомієлія - це стан, який характеризуються наповненням порожнин в паренхімі 
спинного мозку рідиною. Частими ознаками є біль в шиї або спині, свербіж «фантомне 
розчісування», слабкість і атрофія м'язів грудних кінцівок, атаксія тазових кінцівок, рідше 
спостерігаються судоми, та мозочково-вестибулярні симптоми.  

Сирингомієлія може зустрічатися у всіх декоративних порід собак.Причиною 
виникнення сирингомієлії може стати будь-яке порушення току спинномозкової рідини, 
викликане вродженою аномалією, пухлиною, травмою спинного мозку, спайками 
спинномозкових оболонок (арахноїдитом).    Найбільш поширеною причиною СМ у собак 
є Кіарі подібний порок (КПП).   КПП також називають потиличною дисплазією і 
каудальною потиличною мальформацією. Патологія характеризується невідповідністю 
обсягу каудальної черепної ямки і її вмісту (мозочком і стовбуром мозку), що призводить 
до здавлення мозочка потиличною кісткою, мозочок вклинюється в великий отвір, 
перешкоджаючи току спинномозкової рідини (СМР). 

Діагноз ставиться в першу чергу на підставі даних магнітно-резонансна томографії 
(МРТ). Сирингомієлія на МРТ виглядає як заповнена ліквором порожнина в 
спинномозковому каналі.  Існує як оперативне так і консервативне лікування. 

 Основна мета консервативного лікування СМ отримати полегшення симптомів.  
У разі преваги неврологічної симптоматики (пропріоцептивний дефіцит, парез) 

рекомендується застосування препаратів для зниження кількості СМР, такі як інгібітори 
протонного насоса (омепразол), блокатори H2-гістамінових рецепторів (циметидин) і 
інгібітори карбоангідрази (ацетазоламід).  

За наявності нейропатичного болю (аллодінія, фантомне розчісування) собакам 
призначають антиконвульсанти, такі як габапентин або топірамат.  

При наявності больових симптомів (собака починає гавкати або скиглити при зміні 
пози) собакам призначають нестероїдні протизапальні препарати (мелоксикам, карпрофен, 
аспірин). Кортикостероїди (преднізолон, метилпреднізолон і дексаметазон) також дуже 
ефективні в зниженні болю і неврологічного дефіциту. У разі відсутності відповіді на 
терапевтичне лікування необхідно  розглянути варіант хірургічного втручання. 
Найпоширенішим методом лікування є декомпресія області великого отвору. Після 
оперативного лікування зменшення неврологічного дефіциту спостерігається у 80% 
пацієнтів, 20% тварин гине. У 45% прооперованих спостерігається задовільна якість 
життя. У решти, незважаючи на поліпшення стану, якість життя залишається 
незадовільним. 

Отже, при  лікуванні сирингомієлії більш доцільно використовувати консервативне 
лікування, адже прогноз після операції досить сумнівний: операція вкрай складна, і немає 
ніякої гарантії нормального протікання процесу відновлення. 
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Вивчення літературних джерел свідчить, що, незважаючи на наявність значної кількості 

робіт, присвячених вивченню найрізноманітніших питань будови та функціонування тазових 
кінцівок птахів, дослідження скелета тазостегнового суглоба, які були б проведені на значній 
кількості порівняльно-анатомічного матеріалу, відсутні. Отже, проблема будови та 
функціонування тазостегнового суглоба залишається невирішеною, що зумовлено 
відсутністю досліджень, котрі би включали дослідження з урахуванням типу опори і способу 
пересування представників якомога більшої кількості видів та рядів класу птахів. 

Матеріалом для дослідження були кістки тазостегнового суглоба птахів родини 
фазанових, а саме: Свайно (Lophura swinhoei), золотого (Chrysolophus pictus), діамантового 
(Chrysolophus amherstiae) і звичайного (Phasianus colchicus). У процесі дослідження 
користувалися: штангенциркулем, металевою лінійкою, рулеткою. Використовували 
остеологічні та остеометричні методи.  

Проведені морфо-метричні дослідження кісток тазостегнового суглоба птахів родини 
фазанових (Свайно, золотого, діамантового і звичайного) показали значну їх відмінність за 
формою та розвитком. Всі ці фазани мають різну масу тіла, так Свайно – 770 гр., золотий – 
730 гр, діамантового – 680 гр. і звичайного – 1300 гр. 

Остеометричні дослідження показали, що довжина стегнової кістки відносно загальної 
довжини кінцівки у фазанів порівняно однакова і коливається від 22,6 до 25,0%. У фазана 
Свайно довжина стегнової кісти менша за найбільшу довжину тазового поясу та становить 
103,2%, а у решти фазанів майже рівна та коливається від 81,9 – 93,3%. Щодо найменшої 
довжини тазового поясу, то у всіх досліджених видів вона дещо менша за довжину стегнової 
кістки (103,2 – 115,8%), лише у фазана Свайно вони майже рівні – 97,3%. Це підтверджує 
вище сказану думку про функціональну дію м’язів, що фіксуються до них.  

Досить помітна різниця відмічається у співвідношенні ширини тазового поясу до його 
довжини і становить у фазанів золотого і діамантового, відповідно: 83,0 і 55,6%. А у фазанів 
Свайно і діамантового дане співвідношення майже однакове і становить: 59,7 і 69,7%. Щодо 
суглобового отвору, то наші дослідження показали, що у золотого фазана (87,5%) він 
поперечно-овальної форми, у діамантового (115,0%) – овальної, а у фазана Свайно (97,6%) та 
звичайного (90,9%) – він майже круглий. Що доводить припущення про дію функціональних 
навантажень під час локомоції. Як зазначалось раніше для фазаноподібних характерний 
добрий розвиток противертлюга, а саме від 60,1 – 67,0%.  

Із співвідношення висоти суглобової западини, до висоти голівки стегнової кістки, то ми 
бачимо, що їх розміри чітко відповідають одне одному та знаходяться в межах 50%,  щодо їх 
ширини, то лише у фазана Свайно голівка стегнової кістки повністю не заходить в 
суглобовий отвір (107,0,%). 

Особливості розвитку скелетних елементів тазостегнового суглоба птахів обумовлені 
специфічним біпедалізмом, що полягає в розташуванні осі тіла відносно тазових кінцівок та 
забезпечує утримання тіла між двома кінцівками. Структурні елементи, що формують 
тазостегновий суглоб у птахів родини фазанових, відрізняється за формою та розмірами. На 
нашу думку, це зумовлено типом опори та способом пересування по твердому субстрату. 
Функціональні навантаження, що виникають у гравітаційному полі Землі, під час руху 
зумовлюють утворення затульного втиснення у золотого фазана. 
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Метою нашої роботи було дослідження вірусу Ніпах. 

Хвороба Ніпах – емерджентне зоонозне вірусне захворювання, яке характеризується 

симптомами, які нагадують грип та лихоманку; болем в м'язах та енцефалітом (лише у 

людей). У більш важких випадках пацієнти відчували сонливість, дезорієнтацію, судоми і, 

в кінці, впадали в кому. Хвороба зазвичай триває від 6 до 10 днів.  Вірус Ніпах, поряд з 

низкою інших нових патогенних організмів, відноситься до категорії біологічної зброї 

«C». Хоча жодна країна, як відомо, не досліджувала його можливості як зброї.Хвороба 

передається через екскременти, сперму, сечу або слину кажанів. У заражених свиней вірус 

викликає важкі респіраторні та неврологічні ознаки. Вірус Ніпах пов'язаний з вірусом 

Хендра, з яким має близько 90 % гомологічних амінокислот. Обидва  віруси були 

класифіковані в новий рід Henipavirus, підродини Paramyxovirinae, родини 

Paramyxoviridae.Ознаки ураження дихальних шляхів («гавкаючий кашель»), гостра 

лихоманка, збільшення частоти дихання, задишка і слабкість, ознаки нервозності, сіпання 

і тремор, геморагії і ураження мозку і легень. Хоча хвороба є дуже небезпечною і 

заразною серед свиней. У людей захворювання схоже на грип.У інфікованих людей: 

лихоманка, головний біль, сонливість, васкуліт, неврологічний дефіцит через некроз, 

тромбоз та ішемію. 
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Ультразвукова діагностика у ветеринарії на данний час-це безпечний, безболісний 
метод візуальної діагностики, за допомогою якого проводять дослідження внутрішніх 
органів, а саме печінки у тварин. 

 Основними показаннями до проведення ультразвукової діагностики (УЗД) печінки 
у великої рогатої худоби (ВРХ) є: дослідження каудальної порожнистої вени, збільшення 
меж печінки, жирова гепатодистрофія, цироз, дистрофія печінки, а також при різні 
новоутворення. При дослідженні оцінюють розміри печінки, характер контурів, стан 
жовчного міхура. Звертають увагу на його форму, розмір, стан стінок, наявність 
внутрішньо-порожнинних включень. Перед початком проведення сканування тварині 
збривають або коротко вибривають шерсть. Наносять спеціальний гель і прикладають 
трансдуктор. Трансдуктор розміщують безпосередньо за мечовидним відростком грудної 
кістки і нахиляють в різні боки, поки не визначать печінку. У великої рогатої худоби  
ультразвукову діагностику печінки проводять справа за останнім ребром з 12-го, по 9 
міжребір’я по лінії маклока, а також зверху-вниз в міжребірьях з 12-го по 6-е. Печінкова 
тканина у здорових тварин добре проводить ультразвук. Ехограма органу складається з 
великої кількості дрібних і слабкої інтенсивності ехосигналів, які рівномірно 
розміщуються один біля одного, формуючи контури органу. Печінкові судини мають 
вигляд ехонегатівних (темного кольору) утворень. При збільшенні печінки (гепатомегалії) 
відбувається зсув задньої і нижньої меж. Одним із прийомів встановлення гепатомегалії у 
великої рогатої худоби за допомогою УЗД є визначення відстані від лінії остистих 
відростків грудних хребців до верхньої і нижньої межі печінки за певним межребірям.  

Дослідження печінки в краніальній частині на кордоні з сіткою має важливе 
значення для діагностики абсцесів. Несформовані абсцеси, мають слабо виражену капсулу 
і вигляд темних порожнин, а сформовані. Товсту ехопозитивну капсулу та ехонегативний 
ексудат. Ехографія є інформативною для діагностики ехінококозу та різних новоутворень 
печінки. При жировій гепатодистрофії значно зростає кількість ехопозитивних сигналів 
через збільшення розсіювання і відображення ультразвукових хвиль. Така ехографічна 
картина позначається як "світла печінка". Посилення ехосигналів характерно і для цирозу, 
проте края печінки при цьому щільні і горбисті, а сам орган може бути як збільшений, так 
і зменшений в розмірі. Каудальна порожниста вена у нормі на ехограмі має форму 
трикутника, а при патологічному стані стає круглою або овальною. 

Тому,використання УЗД печінки у ВРХ має дуже важливе значення для 
діагностики різних патологій у тварин на різних стадіях. 
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На сьогоднішній день відомо, що 99% бактерій існує у вигляді прикріплених до 

субстрату біоплівок. Біоплівки являють собою унікальні утворення, що складаються з 
живих клітин (15%), та занурених у вигляді мікроколоній в екзополімер – полісахаридний 
матрикс (85%). 

Розвиток біоплівки − це результат адгезії та подальшого розросту бактерій на 
поверхні матеріалу. Потенціал росту біоплівки обмежений кількістю поживних речовин у 
зовнішньому середовищі, доступність їх до клітин, які знаходяться всередині біоплівки, і 
здатності видаляти продукти метаболізму. Матрикс, що продукується клітинами в 
біоплівках, забезпечує фізичний захист клітин від факторів імунної системи (антитіл, 
макрофагів), від бактеріофагів, утрудняє й уповільнює проникнення антибіотиків, що 
сприяє високій резистентності до них.  

До складу матриксу входять: ліпополісахариди, глюкопротеїди, протеоглікани, 
нуклеїнові кислоти та речовини, аналогічні складу клітинних стінок бактерій. Через 
матрикс проходять канали, якими транспортуються поживні речовини, продукти 
метаболізму,  кисень. 

Початком утворення біоплівки є прикріплення бактерій до біотичної чи абіотичної 
поверхні, яке відбувається завдяки пілям. Після фіксації наступає перша стадія 
достигання, під час якої прикріплення клітин стає необоротним, клітини втрачають 
рухливість, утворюються мікроколонії, шар біоплівки потовщується. Під час другої стадії 
достигання виникають кластери мікроколоній максимальної щільності. Через 9 днів після 
початку утворення біоплівки структура кластерів змінюється і починається останній етап - 
розпад біоплівки. Який відбувається завдяки впливу ферментів. Цикл розвитку біоплівки 
завершується виходом бактерій через відкриті канали та їх поверненням до планктонного 
способу життя.  
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Кожне оперативне втручання у деякій мірі пов’язано з ризиками контролю 

фізіологічного стану тварин. Неврологічний моніторинг стану пацієнта при проведенні 
хірургічного втручання має важливе значення, оскільки дає можливість контролю роботи 
життєво важливих систем і органів тварини та регулювання застосування седативних 
засобів. Фази наркозу збігаються з фазами парабіозу і проявляються при наркотизації у 
наступній послідовності: зрівняльна, парадоксальна та гальмівна. [ Г. Кєрролл, 
Нора С. Мэтьюс.  2009 ] 

Мета: провести неврологічний моніторинг стану тварин під час оперативних 
втручань.   

Матеріал і методи. Дослідження проводили на  собаках різних порід віком 2-5 
років. Під час виконання  оперативних втручань (оваріогістероектомія, кесарів розтин)  
проводили  моніторинг неврологічного стану тварин. У різні фази наркозу досліджували  
рефлекси тварини: ковтальний, рогівковий, палпебральний, зіничний, щелепний, рефлекс 
анального сфінктера та загальний тонус м’язів. 

Результати досліджень. Результати оцінки  неврологічного стану за різних фаз 
наркозу були неоднаковими.     

Перша стадія наркозу – зрівняльна тривала 2-3 хв  та характеризувалася наступним: 
ковтальний, палпебральний та рогівковий рефлекси  були наявні у тварин; очне яблуко 
розташоване по центру, зіниці можуть бути розширені, анальний рефлекс збережений.  

Друга стадія – парадоксальна, яка характеризувалася поширенням гальмування в 
корі  великих півкуль  і розгальмуванням підкорових центрів.  Парадоксальна стадія може 
бути різної тривалості   1-12 хв залежно від фізіологічного стану тварини, засобів та 
виконання наркозу. При цій стадії зіниці розширені, реагували на світло, анальний 
рефлекс знижений.  

У парадоксальній стадії можуть виникати різні ускладнення наркозу (блювання, 
асфіксія, ларингоспазм та інші). Ми реєстрували рефлекси блювання, уповільнення 
дихання та серцебиття, стрімке зниження температури тіла 

Третя стадія – гальмівна, виникала при розвитку гальмування в корі великого мозку і 
підкорових центрах. Основними ознаками є  відсутність очних рефлексів та реакції ануса, 
зіниці звужені. 

Висновки.  Застосування моніторингу неврологічного стану дає цінну інформацію 
про глибину (фазу) наркозу пацієнта через дослідження рефлексів: ковтального, 
рогівковкового, палпебрального, зіничного, щелепного,  рефлексу анального сфінктера та 
загального  тонусу м’язів. 

Переносний прибор OSEN9000  призначений для контролю за станом пацієнта. Він 
може відстежити життєво важливі показники, такі як ЕКГ, частота дихання, SPO2, HIAT і 
температура. 

Робота з цим приладом суттєво полегшує   контроль роботи життєво необхідних 
систем і органів тварини та визначення мінімальних доз наркотичних засобів. 
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Міокардоз (myocardosis) − незапальне захворювання міокарда, яке 
характеризується дистрофічними процесами в серцевому м’язі. Умовно виділяють два 
клінічні різновиди захворювання, зокрема міокардіодистрофію (міокардоз) без виражених 
деструктивних змін та міокардіодистрофію (міокардоз) з суттєвими деструктивними 
(дегенеративними) змінами міокарда (таку форму міокардіодистрофії доцільно називати 
кардіоміопатією). Хворіють на міокардоз свійські та сільськогосподарські тварини всіх 
видів, особливо коні. 

Найчастіше причиною виникнення хвороби є неповноцінна годівля тварин, з 
дефіцитом у раціоні білків, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Виникає на тлі 
пневмоній різної природи, анемій різної етіології, за яких концентрація гемоглобіну 
зменшується більше ніж на 35 %, інших хвороб міокарда, багатьох інших гінекологічних, 
внутрішніх, хірургічних, паразитарних та інфекційних хвороб. Виникненню 
міокардіодистрофії сприяють стрес-фактори - скупченість тварин, гіпокінезія, однотипна 
годівля сухими кормами, часті перегрупування, рокіт працюючих механізмів (більше 60 
децибел).  

Міокардіодистрофія без виражених деструктивних змін міокарда проявляється 
тахікардією, ослабленням серцевого поштовху, посиленням, розщепленням або 
роздвоєнням першого й ослабленням другого тону серця, порушенням функції 
провідності серця.  

Клінічний прояв міокардіодистрофії з вираженими деструктивними змінами 
міокарда характеризується різкою тахікардією, ослабленим і часто дифузним серцевим 
поштовхом, слабкими і глухими тонами серця, різкішим зниженням артеріального 
кров’яного тиску і підвищенням венозного кров’яного тиску, сповільненою течією крові .  

Діагноз ставлять за характерними симптомами тієї чи іншої клінічної форми 
міокардозу з урахуванням зміни кров'яного тиску та результатів функціональної проби: 
після 10-хвилинного проганяння у здорових коней частота пульсу збільшується до 50—60 
ударів за 1 хв і повертається до вихідних показників через 5—7 хв, у хворих на міокардоз 
частота пульсу зростає до 80—90 і відновлюється через 10—30 хв.  

Міокардоз необхідно диференціювати насамперед від другого періоду розвитку 
міокардиту. Міокардоз (міокардіодистрофію) необхідно диференціювати від міокардиту, 
кардіоміопатії та міокардіофіброзу. Найбільш тяжко диференціювати міокардоз від другої 
стадії розвитку міокардиту, за якого розвиваються дистрофічні процеси міокарду. 

Отже, для встановлення діагнозу на міокардоз  необхідно проводити комплексне 
дослідження та диференційну діагностику. 
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Хвороби гепатобіліарної системи зустрічаються у собак різних видових, вікових і 

статевих груп. Собаки належать до мʼясоїдних ссавців і, як і в інших тварин у них 
виявляють хвороби пов’язані із порушенням функцій травної системи, печінки, жовчних 
ходів жовчного міхура, тощо. В організмі тварин печінка виконує декілька функцій: роль 
бар’єра, дезінтокаційну, кровотворну функції, тощо. Паренхіматозне запалення печінки 
може бути наслідком гастритів, ентеритів, інтоксикацій отрутами різного походження, 
гельмінтозів та гострих інфекційних патологій. Загальне зниження резистентності у 
тварин спонукає виникненню хвороб печінки. Порушення фізіологічної секреторної та 
екскреторної функцій гепатоцитів впливає на хімічний склад жовчі, що, в свою чергу, 
спричиняє запалення жовчного міхура і утворення в ньому конкрементів. Тривалий 
гострий перебіг запалення призводить до переходу в хронічний із менш вираженою та 
зміненою симптоматикою. Який характеризується загибеллю гепатоцитів із розростанням 
сполучної тканини всередині та поміж дольками. Орган ущільнюється і зменшується в 
розмірах. В цьому випадку можна діагностувати атрофічний цироз печінки.  

Найважливішим, у попередженні даних патологій, є дотримання санітарно-гігієнічних 
правил утримання та годівлі, раціональне і науково-обґрунтоване, за необхідності, 
лікування хвороб, які можуть спричиняти ураження гепатобіліарної системи. 

Матеріали і методики. В науково-практичному досліді застосовували 
загальноприйняті методи і методики. Досліджували морфологічні, біохімічні показники 
крові, сечу, фекалії. 

Результати і обговорення. Тварин підбирали за принципом аналогів. Кров відбирали 
для досліджень на початку досліду, через 5 діб, через 10 і 20 діб від початку лікування. 

При клінічному огляді хворих собак виявляли загальне недомагання, пригнічення, 
зниження, або відсутність апетиту, підвищення температури тіла. Дещо пізніше виявляли 
жовтушність склер, болючість в правому підребер’ї при пальпації, у деяких тварин 
відмічали свербіж, фекалії були знебарвлені. У сечі знаходили жовчні пігменти. На УЗД, 
стінки жовчного міхура потовщені і в порожнині його наявні конкременти різних 
розмірів. Хворим тваринам застосовували дієтичну годівлю із обмеженням м’яса. 

Лікування собак включало: сірепар внутрішньомʼязово в дозі 0,5-1 мл 1 раз на день 6 
днів; 40 % розчин глюкози із аскорбіновою кислотою та інсуліном; алохол 0,6-0,9 2-3 рази 
на добу; холосас по 1 чайній ложці 2-3 рази на день; антимікробний засіб: бісептол по 
0,25-0,5 з кормом, 2 рази в день; вітаміни групи В і воду вволю. Собакам із холециститом і 
калькульозним холециститом застосовували фармакотерапію направлену на зменшення 
запалення стінок міхура, розрідження консистенції жовчі, глюкозу, антимікробні, 
ферменти і засоби, що сприяють розчиненню конкрементів у жовчному міхурі. Після 
проведеного лікування у тварин покращився  загальний стан, апетит, досліджувані 
показники були в нормі, або наближувались до норми. 

Висновок. Хвороби гепатобіліарної системи у собак значно дешевше профілактувати 
ніж лікувати. Застосовані нами фармакотерапевтичні схеми виявились економічно 
доцільними та фармакотерапевтично ефективними. 
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Серцево-судинні патології у собак трапляються доситься часто і однією з них є рес-
триктивна кардіоміопатія, яка трапляється досить рідко. Вона являє собою неоднорідну 
групу вторинних і первинних захворювань серця, які супроводжуються значним уражен-
ням міокарду та ендокарду, що призводить до обмеження наповнення шлуночків кров'ю в 
діастолу і розвитку важкої діастолічної серцевої недостатності.  

Етіологія рестриктивної кардіоміопатії не відома. Характерна відсутність в анам-
незі будь-якого первинного захворювання, що є причиною тяжкого ураження ендоміокар-
ду. Вважається, що рестриктивна кардіоміопатія у собак є генетично детермінованою хво-
робою.  

Вочевидь експресія патологічних генів виникає як ускладнення вірус-
бактеріальних ендокардитів. Ймовірно, що незбалансована годівля з дефіцитом у раціоні 
білка, вітамінів, селену, карнітину прискорює розвиток рестриктивної кардіоміопатії. 

При постановці діагнозу враховують: клінічні ознаки, результати електрокардіог-
рафії, рентгенографії, ехокардіографії. 

У хворих собак відмічаєть задишку, тахікардію, підвищену стомлюваність і слаб-
кість за незначного фізичного навантаження.  

При огляді хворих тварин відмічають помірний ціаноз слизових, оболонок, перепо-
внення яремних вен кров’ю. Пульс слабкого наповнення, малий за величиною. Верхівко-
вий серцевий поштовх звичайної сили, локалізований. Перший тон серця дещо послабле-
ний, другий тон акцентований над легеневою артерією. Часто вислуховується тричленний 
ритм галопу.  

Для цього захворювання також характерна бівентрикулярна хронічна серцево-
судинна недостатність. Крім набухання яремних вен, асциту, гідротораксу, характерний 
розвиток набряку легень.  

За результатами електрокардіографії відмічають постійну тахікардію. Часто вияв-
ляються ектопічні передсерді аритмії та розширення зубця Р. У той же час підвищення 
електричної активності шлуночків не є характерними для цього захворювання. 

Порушення внутрішньошлуночкового проведення виявляються у вигляді зазубре-
ності комплексів QRS, блокад ніжок пучка Гіса. Майже у всіх собак, хворих на РКМП, 
виявляють неспецифічні порушення реполяризації, зокрема інверсію зубця Т депресію 
сегмента ST в більшості відведень. 

Критерії ехокардіографічної діагностики полягають у виявлені зміненого лівого 
шлуночка неправильної форми, товщина його стінок не змінена, порушень ехогенності 
міокарда та ендокарда, зменшення рухливості стінок шлуночків, зменшення систолічної і 
діастолічної функції лівого шлуночка. 

Рентгенографія грудної клітки показує підсилення легеневого рисунку за рахунок 
венозного застою. Виражена кардіомегалія звичайно відсутня, але може виявлятись суттє-
ва атріомегалія за рахунок дилатації одного або обох передсердь. 

Отже, для встановлення діагнозу необхідно провести: загальноклінічні дослідження, 
електрокардіографію, рентгенографію, ехокардіографію. 
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Відомо, що у котів бувають різні групи крові. На сьогоднішній день відомо три 

групи крові котів – A, B і AB. А група є найбільш поширеною серед кішок всіх порід, В 
група характерна тільки для певних порід. Група AB є найменш поширеною серед усіх 
порід. 

Група крові визначається генетично. Ген А домінує (переважає) над геном групи В. 
Ген В є рецесивним (пригнічується) по відношенню до гену А. 

Це означає, що кішка з групою крові А може нести два гена А або один ген А, а 
другий ген В. Ген АВ домінує над геном А, але є рецесивним по відношенню до гена В. 
При схрещуванні гетерозиготних батьків з групою крові А можуть народжуватися 
кошенята з групою крові В.  При схрещуванні гетерозиготних батьків з групою крові В 
можуть народжуватися кошенята з групами крові В і АВ. 

Група крові — це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних 
успадковуваних антигенів на поверхні еритроцитів та частково на лейкоцитах, 
тромбоцитах та інших клітинах тканин. 

У крові тварин з групою крові В містяться анти-А антитіла. Це означає, що якщо 
кіт з групою крові В отримає кров від донора з групою крові А, то це може призвести до 
важкої і навіть фатальної реакції, тому що імунна система розпізнає «чужорідний» тип 
крові і буде атакувати його. У крові котів з групою крові А також містяться анти-В 
антитіла, хоча вони менш агресивні, ніж анти-А антитіла. 

Всі антитіла, присутні в крові матері-годувальниці кішки, містяться також в її 
молоці. Протягом перших 24 годин життя, кишківник кошеня засвоює антитіла з молока, 
щоб придбати «пасивний захист» від хвороб на початку перших тижнів життя. Якщо 
кішка має групу крові В, то в її молоці будуть містяться анти-А антитіла. Отже, її 
кошенята з групою крові А отримуватимуть анти-А антитіла, які знищують червоні 
кров’яні тільця – у їх крові. 

У таких кошенят розвивається неонатальний ізоеритроліз – захворювання, що 
характеризується розвитком анемії з подальшою загибеллю кошенят. Кошенята з групою 
крові AB, народжені кішкою з групою крові В, також схильні до ізоерітролізу, так як 
анти-А антитіла розпізнають АВ-еритроцити як чужорідні. 

В даний час групу крові кішок можна визначити за допомогою 
імунохроматографічного аналізу, а генотип кішки по групі крові – встановити за 
допомогою генетичного аналізу.  

Група А – зустрічається у сіамської породи, тонкійської, орієнтальної 
короткошерсної; низька частота групи В – в американської короткошерстої, мейн кун, 
норвезької лісової, бенгальської; середня частота гркпи В – в абіссинської, бірми, 
бурмезької, гімалайської, персидської, шотландської висловухої, сфінксів; висока частота 
групи В – у британської короткошерсної, корніш рексів, турецької ангори. 

Досліджуючи тему про групи крові котів, можна зробити висновок, що визначення 
цього показника є дуже важливим при розведенні кішок, їх домашньому утриманні та 
лікуванні. Адже виникнення реакції імунного конфлікту під час розвитку плодів чи 
переливанні крові можуть мати важкі наслідки, які призводять до загибелі тварин. 
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Лентогенний штам «Ла-Сота» родини Paramyxoviridae роду Paramyxovirus 
використовують при виготовленні вакцин проти хвороби Ньюкасла птахів. При 
застосуванні вакцини курчата хворіють у легкій формі і згодом стають несприйнятливими 
до інфекції. Але час від часу треба контролювати стабільність властивостей вакцинного 
штаму з метою попередження можливих ускладнень після щеплення, оскільки він може 
відновлювати вірулентні властивості. 

Тому метою дослідження було визначення стабільності властивостей вакцинного 
штаму «Ла-Сота», з якого було виготовлено серію вакцин проти хвороби Ньюкасла. 

Під час роботи використано10 дев'яти добових курячих ембріонів, вісьмом з них 
вводили вірусовмісний матеріал, розведений фізіологічним розчином, у дозі 0,2 см2 в 
область хоріоналантоїсної оболонки за допомогою шприца. Культивували ембріони в 
термостаті при 37˚С. 

Загибель ембріонів спостерігалась на 5 добу після зараження. Вона 
характеризувалась численними крововиливами на шкірному покриві тіла, що є класичною 
патологічною ознакою дії вірусу. 

Для виявлення у штаму «Ла-Сота» здатності інфікувати живі об'єкти, зокрема птахів, 
оцінювали величину титру антитіл, синтезованих в організмі за його впливу, згідно 
офіційно прийнятої величини диференційно-діагностичного титру антитіл сироватки крові 
птахів чи біоматеріалу курячих ембріонів. При високих титрах вірус проявляє свою 
інфекційну дію. В нашому випадку об'єктом була алантоїсна рідина заражених ембріонів, 
титр антитіл якої в реакції гемаглютинації становили 1:2028. Це свідчить про очікувано 
інтенсивну імунологічну відповідь живого біологічного об'єкту при застосуванні вакцин з 
цього штаму вірусу. 

Таким чином, у дослідженні було встановлено стабільність вірусу штаму «Ла-Сота», 
який використовується у виробництві вакцин хвороби Ньюкасла птахів. 
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Епілепсія - це хронічне захворювання, найчастіше вроджене, але 
зустрічається і симптоматична епілепсія у собак. Захворювання являє собою розлад 
діяльності центральної нервової системи, яка проявляється регулярними нападами тоніко-
клонічних судом. 

Неконтрольовані епілептичні напади відбуваються в результаті порушення процесів 
збудження і гальмування в мозку. Епілепсія у собак проявляється у віці від 6 місяців до 3-
років. В деяких випадках, вона з’являється на 4-5 рік життя. 

Найбільш схильні до епілепсії такі породи собак: лабрадор-ретрівер, кишот, бігль, 
ірландський вовкодав, золотистий ретрівер. 

Розрізняють 4 види епілепсії. Лікування залежить від виду хвороби. 
При симптоматичній епілепсії ціль лікування – усунути основне захворювання 

(новоутворення головного мозку, гідроцефалія, черепно-мозкові травми). Лікування 
полягає в хірургічному втручанні з одночасним призначення антиконвульсантів. 

Лікування реактивної епілепсії полягає також у контролі основного захворювання, 
бо причиною виникнення є портоваскулярні аномалії печінки. Лікування полянає в 
хірургічному перекритті патологічної судини. Якщо причиною є отруєння чи інтоксикація 
– проводять антидотну чи дезінтоксикаційну терапію. 

Ідіопатичну епілепсію вилікувати неможливо. Призначають лише підтримуючу 
терапію, яка заключається в прийомі антиконвунсантів (фенобарбітал, леветирацетам, 
броміди), антиконвунсанти другої лінії  (зонісамід, габапентин). При призначенні 
препаратів обов’язково враховують наявність супутніх патологій. Наприклад, 
фенобарбітал небезпечний при патологіях печінки. Прийом таких препаратів може 
викликати в’ялість, апатію, підвищений апетит в перші дні прийому препаратів. Через 3-4 
тижні після введення препарату, потрібно здати кров і перевірити рівень препарату в ній. 
Потрібно щоб рівень не перевищував допустимі норми. Застосовуються препарати до 
кінця життя собаки. 

Тваринам в першу чергу призначають фенобарбітал при відсутності протипоказань. 
Ефективним є застосування декількох антикольвульсантів одночасно, що дає можливіть 
краще контролювати епілептичні напади і знизити побічні дії кожного із них. 

Лікування епілепсії в момент епілептичного нападу полягає в інтенсивній терапії і 
купіруванні судом. Перша допомога полягає в забезпеченні безпеки тварини (покласти 
голову або всю тварину на м’яку поверхню), повернути голову собаки на бік, для 
попередження аспірації дихальних шляхів, заборонено розтискати щелепи, усунути 
зовнішні подразники (різкі звуки, світло). Якщо напад не припиняється протягом 10-30 
хвилин – він переходить в епілептичний статус. При виникненні якого призначаються 
антиконвульсанти парентерально, за необхідності встановлюється назофарингеальний 
зонд або гастростома для застосування ліків ентерально. Проводиться вимірювання 
внутрішньочерепного тиску для попередження розвитку набряку головного мозку. 

Собаки в епілептичному статусі повинні знаходитися під цілодобовим наглядом 
ветеринарного лікаря. При стаціонарному лікуванні тваринні проводять щоденний  аналіз 
крові, оцінку добового діурезу, контролюють серцеву діяльність, оксигенацію крові, 
контролюють артеріальний тиск, температуру тіла і потребу в поживних речовинах. 

Епілепсія - не вирок, а діагноз. З ним собака не приречена і може прожити довге і 
щасливе життя під наглядом уважного і дбайливого господаря. 
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Вірус імунодефіциту кішок (ВІК/FIV) поширений у всьому світі. Від 

2,5% до 4,4% кішок в усьому світі інфіковані FIV. FIV таксономічно відріз-
няється від двох інших ретровірусів котячих, вірусу лейкемії кішок (FeLV) і 
пінистого вірусу котячих (FFV) і більш тісно пов'язаний з вірусом імуноде-
фіциту людини (ВІЛ). 

ВІК єдиний не приматний лентивірус, що викликає СНІД-подібний си-
ндром, але ВІК, як правило, не є фатальним для кішок, оскільки вони можуть 
відносно благополучно жити в якості переносників захворювання протягом 
багатьох років. 

Відомо, що інфекція значно частіше проявляється у котів, ніж у кішок. 
Середній вік тварин, у яких реєструють випадки прояву клінічної картини 
ВІК, становить 5 років. Інфекція найбільш поширена у кішок, що містяться 
на вулиці, в крупних розплідниках (де відбувається часта зміна поголів'я). 

Зафіксовано найбільш високу концентрацію вірусу в слині інфікованих 
тварин, вірус не стійкий до впливу навколишнього середовища, тому основ-
ним шляхом передачі інфекції вважають прямі контакти між тваринами.  

Загальновизнаною методикою при діагностиці ВІК-інфекції кішок є  
виявлення специфічних антитіл. Деякі лабораторії проводять флуоресцент-
ний аналіз, який так само є досить специфічним. Інші методики, такі як ра-
діоімунний аналіз або реакція нейтралізації, частіше використовуються в до-
слідницьких лабораторіях, рідше в діагностичних. 

Незважаючи на те, що більшість інфікованих тварин продукують анти-
тіла протягом декількох тижнів після зараження (в середньому 4 тижні), деякі 
кішки можуть залишатися серонегативними протягом року. У тварин з гост-
рим перебігом хвороби через кілька тижнів після зараження спостерігається 
значне зниження титрів антитіл і невизначені титри.   

Визначення титрів антитіл у клінічно здорових тварин не має клінічно-
го значення, оскільки неможливо передбачити терміни розвитку і прояв клі-
нічної картини ВІК-інфекції у кожної окремої тварини. Це пов'язано з бага-
торічним інкубаційним періодом і широким спектром супутніх інфекцій. 

Помилкові результати відбуваються, коли кішка несе антитіло, але не 
несе фактичний вірус. Найчастіше це відбувається, коли кошенят тестують 
після прийому антитіл з материнським молоком, а також при тестуванні кі-
шок, які раніше були вакциновані проти ВІК. З цієї причини не тестуються ні 
кошенята у віці до восьми тижнів, ні кішки, які були раніше вакциновані.  
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Безоарна хвороба ягнят є поширеним явищем у вівчарстві, яка призводить до 
значних втрат серед молодняку тварин. Хвороба характеризується утворенням щільних 
казеїнобезоарів (згустків молозива у сичузі), трихобезоарів (щільно скачаної шерсті), 
фітобезоарів (щільно скачаних волокон рослин), пілобезоарів (щільно скачаного у клубок 
волосся), полімеробезоарів (утворення каменів) і змішаних безоарів (різні форми безоарів) 
в результаті поїдання ягнятами-сисунами вовни у вівцематок на вимені, інколи 
забрудненої сечею і фекаліями. Причиною такої патології може бути незадовільний 
рефлекс ссання або недостатня і неповноцінна годівля ягнят у молочний період 
утримання. Формування безоарів в сичузі ягнят має свою особливість. Зокрема, 
казеїнобезоари утворюються у віці 2-10 днів, а трихо- і фітобезоари або безоари змішаної 
структури – у віці 5-30 днів. 

Безоари різного походження подразнюють слизову оболонку сичуга, сприяючи 
виникненню гастриту та порушенню травлення. Вони можуть закривати і перешкоджати 
проходженню вмісту шлунка в кишечник, викликаючи больові відчуття у тварин. В 
результаті, розвивається порушення перистальтики та секреторної функції кишечнику, що 
сприяє розвитку ентериту. 

Діагноз на безоарну хворобу, як правило, встановлюється на підставі даних 
анамнезу, симптомів та  результатів розтину трупів ягнят. 

У практиці застосовується експрес-метод діагностики безоарної хвороби  шляхом 
глибокої пальпації сичуга ягняти.  

Суть методу полягає в наступному: ягня беруть на руки, зводять передні і задні 
кінцівки, в результаті чого  послаблюється напруга черевної стінки. Пальцями правої руки 
пальпують через черевну стінку сичуг, розташований в нижній частині черевної 
порожнини трохи правіше і каудальніше мечоподібного відростка грудної кістки. Безоари 
при пальпації  добре відчутні у вигляді щільних утворень (поодиноких або множинних) 
переважно в пілоричній частини сичуга. При цьому, намагаються не роздавити безоари 
пальцями, щоб не травмувати запалену слизову оболонку сичуга. Нерідко обережними 
погладжуваннями пальців вдається змістити безоари з пілоруса краніально на дно сичуга, 
що знімає синдром спастичних колік. 

На підставі багаторічних досліджень вважається, що найбільш достовірною 
діагностичною ознакою хвороби є виявлення при глибокій пальпації сичуга щільних, 
різної величини, одинарних або множинних утворень (конкрементів), дуже часто 
розташованих в пілоричній  частини сичуга. Труднощі  у діагностиці можуть виникнути 
лише тоді, коли безоари ще не сформовані або у вигляді джгутів чи куль.   

Для підтвердження діагнозу можна провести рентгенографію черевної порожнини 
хворих ягнят, у яких безоари візуалізуються на рентгенівських знімках  у вигляді різної 
величини «тіней». 

   Таким чином, проведення глибокої пальпації сичуга у ягнят є досить 
інформативним та доступним експрес-методом діагностики безоарної  хвороби, а також 
методом контролю ефективності проведеного лікування.  
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Виникнення метеоризму кишечнику у коней  є досить частим явищем. Навіть за 
умов збалансованої годівлі, не виключаються випадки появи метеоризму у тварин. І 
найголовніше – несвоєчасна і некваліфікована допомога хворій тварині може привести до 
її  загибелі.  

Метеоризм кишечника – це дифузне переповнення кишок газами внаслідок 
посиленого газоутворення і утруднення їх виведення. Причинами є згодовування великої 
кількості соковитих кормів, що легко зброджуються (конюшина, вика тощо),  напування 
коней відразу після важкої роботи або після годівлі зернофуражем. Також метеоризм 
спричинюють неякісні запліснявілі та гнилі корми.  

Основою патогенетичною ланкою захворювання є підвищення 
внутрішньочеревного тиску, внаслідок чого розтягнений кишечник тисне на діафрагму і 
органи грудної порожнини. Спочатку гази викликають посилення перистальтики і 
невелике розтягнення стінок кишечника. При цьому, краплі кишкового вмісту, 
пересуваючись, падають на розтягнуту і напружену стінку кишки, і створюють характерні 
для метеоризму кишечника високі дзвінкі перистальтичні звуки. Подальше розтягування 
кишечника нерідко зумовлює зміщення кишок. Під впливом подразнення газами, що 
продовжують утворюватися, виникає спазм гладкої мускулатури кишечника, виникає біль 
і занепокоєння тварини. Спочатку спазми мають періодичний характер, а пізніше, за 
натягу брижі, занепокоєння тварини посилюється і стає постійним. При спазмі малої 
ободової і передньої частини прямої кишки порушується прохідність кишечника, що 
призводить до його паралічу. 

 Симптоми з’являються невдовзі після годівлі чи напування тварини. У них 
з’являється симптомокомплекс кольок - коні неспокійні, б’ють грудними кінцівками по 
землі, валяються, піднімаються і знову лягають. Живіт бочкоподібний, збільшений, 
черевна стінка напружена. Температура тіла в нормі, але поступово підвищується до 39 
°С.   Виникає задишка грудного типу. Пульс прискорений, напружений, слабкого 
наповнення, виражений застій крові у венах. Спостерігається синюшність видимих 
слизових оболонок.  

Перистальтика кишок спочатку сильна, надалі слабшає і припиняється. 
Спостерігається затримка випорожнень та збільшення живота в об'ємі. При перкусії 
живота спостерігається тимпанічний або атимпанічний звук. При ректальному 
дослідженні пальпуються сильно роздуті, напружено-еластичні петлі кишечника, що 
випинаються в тазову порожнину. 

Перебігає  хвороба швидко, протягом  6-12 годин. Скупчення газів в кишечнику 
може досягти такого сильного ступеня, що настає здавлення легенів і тварина гине від 
задухи. 

Діагностика метеоризму у коней  включає сукупність даних анамнезу, клінічних 
ознак та ректального дослідження. 

Таким чином, у зв’язку із швидким перебігом захворювання, тварини, хворі на 
метеоризм, потребують невідкладної терапевтичної допомоги, спрямованої на швидке 
звільнення кишечнику від газів з використанням спазмолітичних, болезаспокійливих, 
протибродильних та дезінфікуючих засобів.  
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У травному тракті великої рогатої худоби значну роль відіграє склад мікроорганізмів 

рубця (бактерій, грибів та найпростіших). Завдяки ферментативній діяльності мікроорганізмів 
розщеплюється значна кількість рослинного корму. Зміни раціонів приводять до зміни 
діяльності мікрофлори, що, в свою чергу, впливає на продуктивність тварин. 

Стала температура – 37-38° С, низький вміст О2 та рН середовища на рівні 6-6,5 
створюють сприятливі умови для розвитку анаеробів. Між окремими видами мікроорганізмів 
виникають симбіотичні, антагонічні та інші види зв’язку. (А. С. Демченко, 1994).   

Ріст бактерій в рубці залежить від кількості аміаку, що надходить в організм, та від 
наявності високоенергетичних речовин. Утворення енергії відбувається завдяки ферментації 
легкорозчинних вуглеводів, за достатньої кількості яких покращується використання азоту 
корму та підвищується синтез мікробного білка. Найкраще він синтезується тоді, коли на 10 г 
азоту в раціоні припадає 80-100 г легкорозчинних вуглеводів (Ю. Сівов, 2016) 

Через високий вміст в раціоні дійних корів комбікормів крохмаль, що входить до їх 
складу, зброджується до молочної кислоти. Внаслідок цього кислотність в рубці 
підвищується, що спричиняє пригнічення бактерій, чутливих до змін кислотності 
середовища. Порушення балансу мікрофлори частіше виникає через низьку кількість 
целюлозолітичних бактерій родин Laсhnospiraceae та Ruminococcaceae, лактат-утилізуючих – 
родин Veillonellaceae та високий рівень молочнокислих бактерій родин Lactobacillaceae, що 
ферментують моносахариди до лактату, бактерій роду Fusobacterium, а також через 
зменшення кількості архей та грибів у рубці. В результаті цих змін відбувається накопичення 
молочної кислоти, що викликає у тварин лактатний ацидоз. Годівля у цей час корів кислим 
силосом викликає каскадний механізм лактатного ацидозу. За таких умов у рубці активно 
починає розмножуватися бактерія Fusobacterium necrophorum, яка використовує лактат як 
енергетичний субстрат, викликаючи некробактеріоз. Через проникнення цієї бактерії крізь 
слизову оболонку в кров починається інфікування тварини – абсцеси печінки та інших 
внутрішніх органів, враження копит, шкіри, слизових оболонок (Г. Ю. Лаптєв, 2012). 

У корів з високими жирністю молока та надоями спостерігається значна кількість 
бактероїдів, лактат-ферментуючих бактерій, фузобактерій та патогенних клостридій і менша 
кількість актиноміцетів. Це пов’язано з високим вмістом концентратів у кормах, які 
приводять до зміни рівня летких жирних кислот, в тому числі підвищення кількості молочної 
кислоти. У високопродуктивних корів відхилення від норми кількості целюлозолітичних, 
амілолітичних, транзитних та патогенних бактерій не спостерігається. При цьому у них 
виявлена більша кількість бацил, які розщеплюють вуглеводи рослинних кормів та 
пригнічують діяльність патогенної мікрофлори (Г. Ю. Лаптєв, 2016). 

Отже, мікрофлора рубця головним чином залежить від годівлі. Корми з високим 
вмістом концентратів хоч і сприяють підвищенню продуктивності, проте одночасно вони 
викликають дисбаланс мікрофлори, а іноді – навіть і ацидоз, який веде до розвитку 
некробактеріозу. Нормальна мікрофлора рубця корів чутлива до умов середовища і для 
найвищої продуктивності слід використовувати збалансовані корми, які не змінюють 
показники кислотності рубця. 
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Гемолітична анемія - група захворювань з переважанням процесів руйнування 
еритроцитів над їх утворенням. Характеризується спленомегалією, гемолітичною 
жовтяницею і гемоглобінурією. Актуальність лікування цієї хвороби є дуже високою, 
оскільки такі стани в організмі тварин досить часто спричинені паразитуванням у крові 
найпростіших, наприклад бабезій у собак. Вони уражають червоні кров'яні тільця та 
руйнують їх. Розрізняють спадкову та набуту(токсична, паразитарна, інфекційна, ізо- та 
аутоімунна) форму гемолітичних анемій. Одним із методів лікування гемолітичної анемії 
у тварин, а особливо у собак, є алогенна гемотрансфузія. 

За патогенетичним принципом гемолітичну анемію поділяють на 2 групи: анемії 
зумовлені внутрішньоклітинним(вроджені, інфекційні, паразитарні) і 
внутрішньосудинним гемолізом. Останні значно поширені серед тварин і мають гострий 
перебіг.  

Ознаками гемолітичної анемії є жовтяниця слизових оболонок, та гемоглобінурія, яка 
спричинена великою кількістю гемоглобіну, який виділяється після руйнації еритроцитів 
і, таким чином, виходить із кров'яного русла і виділяється з сечею. Також спостерігається 
збільшення селезінки та печінки. 

Діагностика анемії проводиться на основі загального та біохімічного аналізах крові та 
аналізі сечі. У загальному аналізі крові відмічають зменшення кількості еритроцитів, 
гемоглобіну та гематокриту. У сироватці крові можна спостерігати підвищений рівень 
непрямого білірубіну, а у дослідженнях сечі - підвищення екскреції уробіліногену, 
гемоглобінурія і темний колір сечі. 

Переливання крові ‒ метод трансфузіонної терапії, це втручання, у результаті якого 
здійснюється трансплантація (пересадження) аллогенної або аутогенної тканини. Термін 
“переливання крові” поєднує переливання реципієнтові як цільної крові, так і її клітинних 
компонентів і білкових препаратів плазми. 

У собак в крові немає природніх аллоантитіл, тому прийнято вважати, що першу 
гемотрансфузію їм можна проводити без аналізів на сумісність. Це досить зручно, коли 
немає достатньої кількості часу, щоб знайти донора з однаковою групою крові. 

В Україні почали відкриватись банки крові для тварин, з допомогою яких переливання 
крові тваринам стало простішим. 

Висновок: Гемолітична анемія - небезпечна хвороба, яка призводить до важких станів 
тварин і, навіть, смерті. Актуальність алогенної гемотрансфузії при цьому захворюванні 
досить висока, адже знайти донора за сумісністю дуже важко. Тому є велика потреба 
забезпечення ветеринарних клінік банками крові. 
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ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ В ГОДІВЛІ ТВАРИН.  
НІТРАТИ ТА НІТРИТИ 

Сліпченко В.О., студентка 2 курсу факультету ветеринарної медицини 
Керівник: к.с-г.н., доцент Ільчук І.І. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Проблема нітратів у тваринництві та ветеринарній медицині виникла у зв’язку з 
широким використанням азотних добрив з метою підвищення урожайності кормових 
культур. Використання цих добрив дозволяє забезпечити найбільш раціональне 
використання землі і отримати високі врожаї зернових, овочевих, технічних і кормових 
культур, а також покращити сінокісні угіддя і культурні пасовища для продуктивних 
тварин. 

Для боротьби з бур'янами і шкідниками використовують різні гербіциди та 
отрутохімікати, які впливають на якість кормів. Вміст нітратів у кормових культурах 
залежить від сорту, фази розвитку тієї чи іншої культури, доз внесених азотних добрив, 
кліматичних умов тощо. Згодовування кормів з високим вмістом нітратів може викликати 
порушення процесу травлення, обміну речовин і навіть загибель тварин.  

Нітрати – солі азотної кислоти, яких дуже багато в навколишньому середовищі, 
наприклад у ґрунті або воді. У шлунково-кишковому тракті нітрати переходять у нітрити, 
які сприяють переходу гемоглобіну в метгемоглобін, що останній не може постачати в 
організм кисень. За їхньої дії в крові зростає вміст молочної кислоти, холестерину і 
лейкоцитів, знижується кількість білків. Це призводить до кисневого голоду тканин, 
органів і в цілому всього організму. Утворення в крові тварин великої кількості 
метгемоглобіну призводить до зниження їх продуктивності, інтоксикації і, як наслідок, 
смерті. Внаслідок дії нітратів в організмі порушується засвоєння каротину, та 
перетворення його у вітамін А.  

Найбільш чутливими до нітратів є велика та дрібна рогата худоба, свині, коні та птиця.  
Велика кількість нітратів надходить до водойм з різних хімічних заводів. Таким чином 

шкідливі речовини надходять у підводні води, а потім до коренів рослин. 
На кількість нітратів у рослинах також впливає такий чинник, як освітленість. Вдень 

нітрати поглинаються інтенсивніше, ніж уночі, але активність нітратредуктази висока, 
тому в цей час вміст нітратів у рослинах нижчий ніж уночі. У темряві процес поглинання 
нітратів рослинами продовжується, а активність нітратредуктази практично рівна нулю. 
На накопичення нітратів у рослинах має вплив фаза зрілості та вид рослин. Це зумовлено 
тим, що з дозріванням рослин процеси перенесення поживних речовин у провідній 
системі уповільнюються і тому вміст нітратів знижується. 

Допустимий рівень концентрації нітратів у раціонах годівлі великої рогатої худоби 
чітко не виявлений оскільки токсичну дозу нітратів для тварин визначити нелегко. 
Аномалії в організмі тварин від шкідливого впливу нітратів проявляються по-різному, 
ступінь виникнення яких залежить від віку тварин, фізіологічного стану, рівня їх 
продуктивності, повноцінності і якості раціонів годівлі тощо 

Для забезпечення здоров'я та нормальної продуктивності тварин, при складанні 
раціонів годівлі тварин слід брати до уваги не лише вміст основних поживних речовин, а й 
рівень нітратів та нітритів, а також інших шкідливих речовин, які можуть містити корми. 

Висновок: Зростаючі об’єми застосування азотних добрив, нераціональне їх 
використання, несприятливі кліматичні умови, високий рівень небілкового азоту у 
поливній воді, дефіцит в ґрунті кальцію, фосфору та мікроелементів обумовлює 
накопичення нітратів у рослинах понад допустимих рівнів. Це призводить до виникнення 
отруєнь тварин, зниження їх продуктивності, погіршення якості продукції та 
відтворювальної здатності, народження нежиттєздатного приплоду та значної загибелі 
поголів’я. 
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України, м. Київ 
Функціонування нервової системи спрямоване на поєднання всіх орга-

нів і систем організму в одне ціле та зв&#39;язок організму з навколишнім середовищем. Тип 
вищої нервової діяльності (ВНД) зумовлює сукупність певних властивостей організму та зда-
тність пристосовуватися до зміни умов оточуючого середовища (Кокоріна Е. П., 1986). На 
думку акад.  
І. П. Павлова найкраще пристосування зумовлюється поєднанням високої сили, рухливості та 
врівноваженості коркових процесів. Їх слабкість, неврівноваженість та інертність негативно 
впливають на здатність живого організму до адаптації. Властивості процесів збудження та 
гальмування у корі великих півкуль головного мозку залежать від індивідуальних особливос-
тей організації нейронів, що володіють різним запасом функціональної речовини, необхідної 
для забезпечення їх роботи. «Сильні» нервові клітини здатні тривалий час працювати та ви-
тримувати навантаження, тоді як «слабкі» мають низьку працездатність і швидко вичерпують 
свої ресурси при навантаженні (Купалов П. С., 1953). На кафедрі біохімії і фізіології тварин 
ім. М. Ф. Гулого НУБіП України проведено вивчення умовно-рефлекторної діяльності у 53-х 
свиней великої білої породи. Суть методу (Патенти №№69445, 70344, А. С. на науковий твір 
№ 56043) полягає у спостереженні за поведінкою тварини в стаді та індивідуальному станку, 
за реакцією тварини на експериментатора, за реакцією голодної тварини на подачу корму, 
несподівані звукові та зорові подразники і утворення умовних рефлексів. Тип ВНД встанов-
лювали за 20–30 хвилин експерименту шляхом проведення швидких експрес-тестів оцінки 
сили, врівноваженості та рухливості нервових процесів тварин: 1). Тест «Подача корму голо-
дній тварині». Спостерігають за реакцією голодної тварини на експериментатора. Відстежу-
ють чи підходить тварина до миски та чи їсть корм, з якого разу починає його їсти, чи довіряє 
незнайомій людині – експериментатору. 2). Якщо помічено, що тварина володіє сильними 
нервовими процесами проводиться другий тест – «Утворення та згасання умовного рефлек-
су». Десять разів подають дві миски. В одній – корм, друга – порожня. Записується, коли в 
тварини виробилась позитивна рухова реакція на корм. Після цього корм подається з другої 
сторони, з фіксацією реакції. 3). «Тест на несподіваний звуковий подразник». Подають твари-
ні миску з кормом та відходять, потім починають різко до неї рухатися та фіксують реакцію. 
Знову дають миску з кормом, коли тварина починає їсти корм, б’ють по станку й записують 
реакцію на несподіваний зоровий і звуковий подразники. За допомогою цих трьох тестів роб-
лять висновок про умовно-рефлекторну діяльність свиней, і встановлюють тип ВНД відповід-
но до присуджених тваринам умовних одиниць. На підставі результатів досліджень було сфо-
рмовано 4 дослідні типологічні групи, по 4 голови у кожній, з числа тварин, у яких були вста-
новлені найбільш характерні поєднання сили, врівноваженості та рухливості процесів збу-
дження і гальмування в корі великого мозку. Тварини різних груп характеризувалися різними 
поєднаннями основних властивостей коркових процесів. Встановлено, що у тварин сильного 
врівноваженого рухливого (СВР) типу найвищі показники сили, врівноваженості та рухливос-
ті нервових процесів. Вони переважали представників інших типів за всіма проявами основ-
них коркових процесів. Загальна їх оцінка у свиней цього типу становила 12 у. о., що було 
більше, ніж набрали тварини сильного врівноваженого інертного (СВІ), сильного неврівнова-
женого (СН) та слабкого (С) типів ВНД відповідно на 26,3 (р&lt;0,001); 50,0 (р&lt;0,01) та 
269,2 % (р&lt;0,001). Необхідно відмітити, що сила і врівноваженість нервових процесів були 
на однаковому рівні у тварин СВР та СВІ типів ВНД, а рухливість збудження та гальмування 
в корі півкуль великого мозку вірогідно не відрізнялася у свиней СВР та СН типів. Отже, ко-
жен тип ВНД характеризується певним співвідношенням сили, врівноваженості та рухливості 
коркових процесів, що є основою для визначення особливостей функціонування всього орга-
нізму. Крім того, визначення типів ВНД може служити для формування груп тварин з висо-
кою, сталою продуктивністю. 
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Кальцій виконує в організмі ссавців велику кількість екстра-та внутрішньоклітинних 

функцій, а також є основним компонентом скелету. В організмі циркулює три фракції 
кальцію: іонізована, комплексна (зв'язана з фосфатним, бікарбонатним і іншими радикалами 
неорганічних сполук), а також зв'язана з білками. У здорових собак на частку іонізованого, 
комплексного і протеїн-зв'язаного кальцію припадає відповідно 55%, 10% і 35% всього 
кальцію, що міститься в сироватці крові. Фракція іонізованого кальцію проявляє найбільшу 
біологічну активність тому служить «золотим стандартом» оцінки забезпечення організму 
даним макроелементом. 

У собак гіперкальціємія найбільш часто проявляється поліурією, полідипсією, апатією і 
слабкістю, але існують значні індивідуальні особливості подібних клінічних проявів 
незалежно від тяжкості гіперкальціємії. Причиною гіперкальціємії можуть бути 
гіпоадренокортицизм, первинний гіперпаратиреоз, гіпервітаміноз D і запальні захворювання. 
У собак найбільш частою причиною гіперкальціємії є пухлини. 

Діагностичні тести, що застосовуються для оцінки метаболізму кальцію включають у 
себе визначення концентрації загального кальцію та іонізованого кальцію. Також, 
досліджують концентрацію 25-гідроксивітаміну D, паратгормону та паратиреоїдний гормон, 
який виявляють поряд із злоякісними пухлинами. Для постановки діагнозу корисним може 
бути ультразвукове сканування ділянки шиї.  

Біохімічне дослідження сироватки крові дає змогу визначити концентрацію загального 
кальцію. Зазвичай з цією метою застосовують колориметричний метод.  

Концентрація іонізованого кальцію у крові є більш надійним індикатором 
патологічного процесу. Визначають у сироватці або гепаринізованій плазмі крові. Однак, 
використання для отримання плазми крові етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) є 
неприйнятним, оскільки цей антикоагулянт викликає неспецифічне зниження концентрації 
іонізованого кальцію. Для отримання більш точних результатів проб, кров слід обробляти в 
анаеробних умовах, оскільки при контакті сироватки крові з киснем може зменшуватись 
величина іонізованої фракції кальцію. 

Вибір засобів і методів лікування залежить від етіології і ступеню вираження 
гіперкальціємії. Остаточною метою лікування є усунення причини підвищення концентрації 
кальцію в крові. 

Спочатку застосовують парентеральну інфузійну терапію для усунення дегідратації 
організму (згущення крові призводить до підвищення концентрації іонізованого кальцію). 
Застосовують глюкокортикостероїдні препарати,які здатні знижувати тяжкість персистентної 
гіперкальціємії (підвищують виведення іонів кальцію з організму) у пацієнтів з лімфомою, 
множинною мієломою, гіпоадренокортицизмом, гіпервітамінозом D і гранулематозом. Для 
контролю гіперкальціємії використовують біфосфонати, що зменшують активність 
остеокластів. Підтримуючу терапію проводять для забезпечення виділення з сечею надлишку 
кальцію. 

Отже, можна зробити висновок, що при гіперкальціємії під час діагностичного 
дослідження слід враховувати анамнестичні дані, індивідуальні особливості організму 
пацієнта, результати клінічного обстеження і лабораторних аналізів. Для проведення 
раціонального лікування важливо визначити, чим саме викликана гіперкальціємія. Для 
встановлення її етіології необхідно слідувати діагностичному алгоритму, що дозволяє 
встановити остаточний діагноз. 

350



ДІАГНОСТИКА ГІПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМУ 
(СИНДРОМ КУШИНГА) У СОБАК 

 

Сторожук І. В., студентка 3 ФВМ курсу спеціальності 
«Ветеринарна медицина» 

Керівник: к. вет. н., ст. викладач Палюх Т. А. 
 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м.Київ 

 
Гіперадренокортицизм зумовлений гіперфункцією гіпофіз-надниркової системи і 

супроводжується надлишковою секрецією кортизолу. Хворіють собаки, частіше самки, 
можуть хворіти інші види тварин. Хвороба може розвиватися  спонтанно, або внаслідок 
довготривалого застосування стероїдних препаратів. При відсутності лікування хвороба 
може викликати подальші ускладнення, такі як цукровий діабет та остеопороз. 

За гіперадренокортицизму надниркові залози собаки виробляють надмірну кількість 
гормону кортизолу. Кортизол починає надмірно і неконтрольовано викидатися в кров. У 
здорових собак кортизол виробляється у відповідь на стрес та має наступні наслідки: 
збільшує рівень цукру в крові, пригнічує імунну систему і зменшує запалення сприяє 
накопиченню жиру і руйнує протеїни. 

Діагноз на гіперадренокортицизм ставлять за характерними симптомами, 
результатами лабораторних досліджень та за допомогою ультразвукової діагностики яка 
дозволяє оцінити ультразвукову структуру органа і виявити пухлини. 

Синдром Кушинга розвивається непомітно і поступово, симптом за симптомом. За 
розгорнутої клінічної картини, собаки стають млявими, відмічається надмірна спрага, 
часте сечовипускання, нетримання сечі, підвищений апетит, сильна задишка, відвисання 
живота, атрофія м'язів, випадіння шерсті. 

При проведенні лабораторних досліджень важливим показником є рівень кортизолу в 
крові. Однак, він може підвищуватися не тільки при ураженні гіпофізу і наднирників. 
Тому ще використовують так звані функціональні тести (мала і/або велика 
дексаметазонова проби, стимулююча проба з АКТГ). Мета цих тестів полягає у тому, що 
крім визначення базового рівня кортизолу, визначається його концентрація після введення 
дексаметазону або препаратів АКТГ. Однак у всіх цих тестів є свої переваги і свої 
недоліки. 

Супресивна проба низькими дозами дексаметазону не підходить для визначення 
ятрогенного гіперадренокортицизм. Також вона досить тривала − 8 годин. Тим не менш, 
вона більш надійна для підтвердження діагнозу на гіперадренокортицизм, так як дозволяє 
діагностувати у собак всі випадки гіперадренокортицизму надниркового походження і в 
90-95% випадках гіпофізарний гіперадренокортицизм. Концентрація кортизолу більше 
40 нмоль/л через 8 годин передбачає підтвердження діагнозу на гіперадренокортицизм. 

Стимулююча проба з АКТГ є кращим вибором для диференціації спонтанного і 
ятрогенного гіперадренокортицизму. Проба з АКТГ є незамінною для моніторингу 
лікування синдрому Кушинга. Результати тесту вважаються позитивними, якщо після 
стимуляції АКТГ рівень кортизолу виріс > 600 нмоль/л у собак з характерними 
клінічними ознаками. Рівень кортизолу < 450 нмоль/л після стимуляції вважається 
нормою для тварини, у якого немає гіперадренокортицизму. 

Таким чином, діагностика синдрому Кушинга ґрунтується на симптомах, результатах 
лабораторних досліджень і даних УЗД, в результаті яких можна попередити важкі 
наслідки захворювання і смерть тварин. У більшості випадків синдром Кушинга - зовсім 
не вирок. При своєчасній правильній діагностиці і коректно призначеній терапії можна 
досягти тривалого життя тварини, такого ж, яким воно було до хвороби. 
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Вступ. Ще з давніх- давен, після приручення собак вони вірно 
служили і сьогодні служать людині. Їх з успіхом використовують у багатьох галузях 
народного господарства, з розшуковою, охоронною метою, в наукових цілях, тощо. У 
собак різних видових і порідних груп виявляються хвороби шлунково-кишкового каналу. 
Досить часто у собак трапляються гастрити. Це запалення слизової оболонки шлунку, яке 
супроводжується розладами секреторної функції органу. За характером перебігу 
розрізняють гострий і хронічний гастрит.  Різні етіологічні фактори  спричиняють гастрит, 
але найчастіше виникнення даної патології, за незаразного чинника, являється порушення 
правил годівлі (перегодовування в т.ч.) та утримання, хворі зуби та запалення ротової 
порожнини, а також після поїдання кормів із отруйними речовинами. Гастрити у собак 
бувають гострого і хронічного перебігу. Хронічні гастрити у собак виникають, як наслідки 
гострого і при тривалій дії шкідливих факторів та при їх частому повторенні. Хронічні 
гастрити викликають ріст пухлин, виразок, паразити в шлунку спричиняють авітамінози, 
тощо.  

Матеріал і методи. За підозри на патологію гастрит у собак, проводили усі доступні 
методи досліджень, вивчали симптоматику, властиву гастритам і диференціювали від 
інших хвороб з подібними симптомами. За загальноприйнятими методиками проводили 
визначення гематологічних, біохімічних показників, і звичайно досліджували шлунковий 
сік за різними методиками на виявлення біохімічного складу та кількісного і якісного 
вмісту вільної та зв’язаної соляної кислоти і наявність Helicobacter у його вмістимому. 

Результати і обговорення. При загальних та клінічних оглядах спостерігали, що 
дослідні тварини мали пригнічений стан, нашарування на слизовій язика, при пальпації 
епігастральної ділянки у тварин болючість, апетит знижений, тварини блюють без 
видимих причин, фекалії рідкі, волосяний покрив тьмяний, виявляється схуднення. За 
гострих перебігів хвороби, температура тіла часто була підвищена, а за хронічного 
перебігу, у більшості випадків ( майже завжди) була в нормі. З метою остаточного 
діагностування гастроентериту та для застосування адекватної науково обґрунтованої 
фармакотерапії визначали кислотність шлункового соку у хворих собак. 

Лікування тварин застосовували керуючись усіма результатами досліджень та, 
особливо, результатами досліджень шлункового соку, згідно того, що гастрит є 
гіпоацидний назначали відповідну дієтичну годівлю і для лікування складали відповідні 
фармакотерапевтичні схеми. Для зменшення болі і зменшення спазматичних процесів 
тварині давали в таблетках беластезин і дротаверин, а з метою нормалізації кислотності у 
шлунковому соці, тваринам застосовували шлунковий сік по 1 десертній ложці за 20-30 
хвилин перед годівлею, або його замінники. За необхідності, у випадку виявлення видів 
Helicobacter у собак застосовували антимікробні та антипаразитарні засоби. 

Висновок.  Хоча патогенність Helicobacter для собак ще остаточно не вивчена, ми 
вважаємо, що лікування гастритів із виявленими видами спіральних бактерій у блювотних 
масах та пробах біопсії, необхідно проводити комплексно із застосуванням метронідазолу, 
кларитроміцину та омепразолу для їх знищення разом з протизапальними інших груп та 
ферментами. В наших дослідах така схема лікування виявилась найбільш ефективною. 
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Гіпотиреоз − стан, обумовлений тривалою, стійкою недостатністю гормонів 
щитовидної залози і поділяється на первинний, вторинний і третинний, в залежності від 
його етіології. Первинний гіпотеріоз, викликаний захворюванням самої щитоподібної 
залози, у коней спостерігається дуже рідко. Вторинний, викликаний недостатнім синтезом 
і виділенням тиреотропіну (ТГ) у коней зустрічаються найчастіше, але його складно 
діагностувати через відсутність специфічних тестів ТГ у коней. Третинний гіпотеріоз, 
викликаний недостатнім синтезом і виділенням тиреотропного релізінг-гормону (ТРГ), у 
коней не зустрічається. Вроджена форма первинного гіпотеріозу відмічається у лошат. 
При такій формі захворювання лошата народжуються з порушенням функції 
щитоподібної залози і різноманітними скелетно-м’язовими порушеннями, що виникають у 
процесі розвитку, можливо, сприяє виникненню захворювання високий вміст нітратів і 
невелика кількість йоду у кормі жеребних кобил.  

На вміст тиреоїдного гормону у сиворотці крові коней зі здоровою щитоподіною 
залозою чинят вплив деякі фактори, що не мають відношення до щитоподібної залози. Ці 
фактори впливають шляхом руйнування нормальної системи гіпофіз-щитоподібна залоза, 
або порушуючи переферичну дію тироїдного гормону чи метаболізм. Іншими факторами, 
що не відносяться до щитоподібної залози, які викликають зниження вмісту териоїдного 
гормону у сиворотці в коней зі здоровою щитоподібною залозою, є висококалорійні 
корми, корми з високим вмістом білку, недогодвування, ступінь навантаження, період 
жеребності, корм з високим вмістом цинку, міді і йоду, корми з високим відношенням 
вуглеводів і грубого корму, захворювання, що пов’язані з надмірним прийманням 
глюкокортикоїдів.  

У клінічній практиці такі захворювання як ожиріння, ламініт і безпліддя 
викликається пониженим вмістом тиреоїдного гормону. Однак клінічні прояви, що 
виникають внаслідок хірургічного видалення щитоподібної залози, значно відрізняються 
від тих, що зазвичай зустрічаються при “гіпотиреозі”. Коні з видаленою щитоподібною 
залозою більш чутливі до холоду, у них грубий волосяний покрив, невеликі алопеції, 
сповільнена зміна волосяного покриву, потовщення морди, набряк задніх кінцівок, 
зменшення споживання корму, поганий набір ваги, зниження ректальної температури, 
сповільнене серцебиття і непереносимість фізичних навантажень. Однак у кобил з 
видаленою щитоподібною залозою продовжуються цикли, вони здатні завагітніти і 
народити здорових лошат. У жеребців знижене лібідо, але нормальна ферильність. Багато 
клінічних ознак вказуючих на низьку вмістимість тиреоїдних гормонів разом з іншими 
захворюваннями або ендокринними порушеннями. Для вродженої форми гіпотиреозу 
характерна гіперплазія щитоподібної залози і різноманітні скелетно-м’язові порушення. У 
лошат спостерігалися ознаки недорозвиненості і не повного скелетного розвитку, у тому 
числі незграбні кінцівки, мандібулярна прогнатія і недостатня оссифікація кубоподібних 
кісток зап’ястка і передплесни. У число інших порушень входять анемія, гіперлипеія, 
низька ректальна температура і сухий волосяний покрив. Більшість лошат гине при 
такому захворюванні, а у тих що виживають продовжуються скелетно-м’язові 
захворювання, при яких не допомагає додаткове застосування тиреоїдного гормону. 

Отже, гіпотеріоз це досить складне захворювання яке завдає значних економічних 
збитків. Тому потрібно вживати всіх можливих заходів щоб не допустити його 
виникнення. 
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Остеопороз – це зменшення щільності кістки, що розвивається в результаті 
перебудови структури кістки, внаслідок якої відбувається зменшення кількості кісткових 
балок, вони зникають або повністю розсмоктуються, розширюються гаверсові канали, 
кістки стають крихкими і легко ламаються. Розвивається остеопороз при нестачі кальцію та 
фосфору. 

Останнім часом остеопороз набув великого розповсюдження. Процеси руйнування 
старої та формування нової кістки не йдуть нарізно, а є двома сторонами одного процесу. 
Основними клітинами, які відповідають за цей процес є клітини, які руйнують кістку - 
остеобласти. Ці клітини походять з клітин-попередників кісткового мозку. 

Основними гормонами, які відповідають за регуляцію концентрації кальцію в 
організмі є паратироїдний гормон і кальцитонін. Останній використовують для лікування 
остеопорозу, хоча значення його в фізіології кісткової тканини до кінця не з’ясовано.  

Велику роль у регуляції гомеостазу кістки відіграють також статеві гормони – 
естрогени й андрогени. Механізм дії статевих гормонів на стан тканини скелету до кінця не 
вивчений, але доказано, що зниження вмісту статевих стероїдів підвищує швидкість 
утворення остеобластів у кістковому мозку. 

Підвищення швидкості ремоделювання кістки зумовлено прискоренням процесів 
остеобласто- та остеокластогенезу, що може призводити до втрати мінералізованого 
матриксу кістки з двох причин. По-перше, резорбція кістки і зниження її щільності 
проходить швидше, ніж наступне утворення нової тканини. По-друге, новоутворена 
кісткова тканина має меншу щільність, ніж стара. Однак крім кількісних змін – посилення 
процесів ремоделювання – зниження вмісту естрогенів призводить і до якісних змін: 
остеобласти формують більш глибокі лакуни. Отже, зниження вмісту естрогенів призводить 
до підвищення життєздатності та функціональної активності остеобластів. 

Окрім естрогенів, виражений вплив на стан кісткової тканини має інша група 
системних гормонів – глюкокортикоїдів. Встановлено, що їх надлишок призводить до 
пригнічення процесів остеобластогенезу в кістковому мозку, і, як наслідок, зниження 
швидкості формування кісткової тканини. Разом з добре вивченими факторами 
гормональної регуляції, великий вплив на активацію остеобластів здійснюють клітини 
імунної системи. 

Як видно з усього вищесказаного, механізми розвитку остеопорозу вивчено вже 
достатньо добре. Однак незрозумілим залишається лише одне питання - чому незважаючи 
на загальні прояви старіння організму  та імунного статусу організму, виникнення 
остеопорозу спостерігається лише у приблизно 40% тварин. Встановлено також існування 
більш високого ризику розвитку остеопорозу у самок порівняно із самцями.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ЗАСТОСУВАННЯ  
ІМУНОМОДУЛЯТОРА РБС ДЛЯ ПРОФІ-

ЛАКТИКИ БРОНХОПНЕВМОНІЇ У ТЕЛЯТ 
Тимчук Ю. Ю., магістер 2 курсу факультету  ветеринарної 

медицини технологій у тваринництві спеціальність  
211 «Ветеринарна медицина» 

Керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Кузняк Г.М. 
Подільський державний аграрно-технічний  університет 

 
Катаральна бронхопневмонія дуже поширене захворювання, яке реєструється  майже 

в усіх господарствах України протягом року і завдає значних економічних збитків за рахунок 
загибелі, вимушеного забою, зниження продуктивності і витрат на лікування тварин. 

Як свідчать дані літературних джерел, в останні роки рівень захворюваності на 
бронхопневмонію не знижується, а навпаки - має тенденцію до зростання. Причиною цього 
може бути зниження рівня імунологічного статусу організму тварин внаслідок дії на них 
несприятливих факторів навколишнього середовища.  

Незважаючи на велику кількість робіт з вивчення цього захворювання, залишаються 
ще маловивченими деякі питання патогенезу та лікування, а також стан природної 
резистентності у телят. Недооцінка стану резистентності хворих тварин призводить до 
низької ефективності їх лікування. 

Вивчали доцільність використання імуномодулятора РБС клінічно здоровим телятам 
для профілактики бронхопневмонії. Для цього було сформовано за принципом аналогів 
(маса, вік, стать) 2 групи телят 20-денного віку. Телятам дослідної групи (5 голів) з 20-
денного віку з профілактичною метою застосовували РБС в дозі 1 мл/20 кг маси тіла 
внутрішньом'язово з інтервалом 24 години 5 разів. Через 10 діб після переведення телят у 
групу дорощування повторювали введення імуномодулятора РБС в тій же дозі і з тим же 
інтервалом, що і до перегрупування. У контрольній групі телятам не застосовували 
імуномодулятори. Дослід тривав 20 діб. За цей період проводили спостереження за 
клінічним станом і захворюваністю телят. Перед початком і наприкінці досліду телят 
індивідуально зважували для визначення енергії росту і проводили дослідження 
морфологічних та імунологічних показників крові.  

Клінічний стан тварин та морфологічний склад крові визначали за загально-
прийнятими методиками. 

Застосування імуномодулятора РБС клінічно здоровим телятам з 20-денного віку 
сприяло підвищенню активності клітинних і гуморальних факторів захисту, профілактиці 
шлунково-кишкових і респіраторних захворювань та збільшенню середньодобових 
приростів маси тіла. У телят, яким застосовували РБС, кількість Т-лімфоцитів у крові була 
наприкінці досліду більша на 6 % (р0,05), В-лімфоцитів була більшою відповідно на 28 % 
(р0,01), ніж у телят контрольної групи. Вміст Ig G у сироватці крові за період досліду у 
телят дослідних груп був на 4,2 % (р0,001) більшим, ніж у телят контрольної групи. Вищі 
показники резистентності телят дослідної групи зумовили більшу стійкість до респіраторних 
хвороб. 

Висновок. Внутрішньомязове введення телятам з 20-денного віку імуномодулятора 
РБС в дозі 1 мл/20кг п’ять разів з інтервалом через добу в молочний період і повторно  в 
такій же дозі через 10 днів після переведення їх у групу дорощування  сприяє зниженню на 
30 % випадків виникнення бронхопневмонії у телят 1,5–2-місячного віку та підвищення 
інтенсивності їх росту на 38 % (р<0,001),  порівняно з телятами контрольної групи. 
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ДІАГНОСТИКА ЕНЕДОКАРДІАЛЬНОГО 
ФІБРОЕЛАСТОЗУ СОБАК  
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Керівник: к.вет.н., старший викладач  Маринюк М.О. 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
Одним із захворювань серцево-судинної системи у собак є фіброеластоз ендокарду, 

який є найрідшою формою кардіоміопатії. Це захворювання характеризується дифузним 
розростанням колагенової і фіброзної тканини в ендокарді і субендокардіальному шарі 
міокарду.  

Етіологія ендокардіального фіброеластозу у собак невідома. Передбачається 
спадковий генез хвороби, що обумовлено наявністю не тільки спорадичних, але й 
сімейних форм захворювання. 

Механізм розвитку хронічної серцевої недостатності за ендокардіального 
фіброеластозу у собак дуже схожий з патогенезом рестриктивної кардіоміопатії. Хронічна 
серцева недостатність носить систоло-діастолічний характер, тобто пов’язана як з різким 
порушенням контрактильності фібротично зміненого міокарда, так і діастолічною 
ригідністю різко потовщеного ендокарду, що погано розтягується в діастолу При 
постановці діагнозу враховують: клінічні ознаки, результати електрокардіографічних, 
рентгенографічних, ехокардіографічних досліджень. 

При дослідженні клінічного стану у цуценят відмічають зниження маси тіла, 
порушення розвитку і прогресуючу хронічну серцеву недостатність. Слизові оболонки 
бліді або ціанотичні. Характерна тахікардія, тахіпное, ортопное, інтолерантність до 
фізичних навантажень.  

Аускультутативно вислуховується глухість першого тону серця на верхівці серця 
зліва і патологічний акцент другого тону серця над легеневою артерією. Шумова 
симптоматика неспецифічна. Може вислуховуватись систолічний шум відносної 
мітральної недостатності, обумовлений вираженою дилатацією лівого шлуночка. 

За результатами електрокардіографії реєструють високовольтні комплекси з 
ознаками гіпертрофії лівого передсердя і лівого шлуночка, часто з глибокими зубцями Q у 
відведеннях II, III, aVF. Характерні зміни реполяризації у вигляді інверсії ST у 
відведеннях II, III, aVF. Можливі порушення внутрішньошлуночкового проведення 
імпульсу. 

При рентгенографії встановлюють підвищення легеневого рисунку легень за 
рахунок венозного застою. Серце, як правило, значно збільшено у поперечнику зі 
збільшенням кардіоторакального індексу понад 0,65. Іноді характерна шароподібна форма 
серця. 

При ехокардіографії визначається ущільнення ехосигналу від ендокарда, значна 
дилатація лівого шлуночка і лівого передсердя, гіпокінезія міжшлуночкової перегородки, 
змішення мітрального клапану до вільної стінки лівого шлуночка. Відмічається різке 
зменшення величини фракції викиду лівого шлуночка нижче 45%. Можуть також 
виявлятись тромби в порожнинах серця. 

Отже, для встановлення діагнозу необхідно провести: загальноклінічні дослідження, 
електрокардіографію, рентгенографію, ехокардіографію. Також потрібно диференціювати 
від дилатаційної кардіопатії та аритмогенної праошлуночкової кардіопатії собак. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЛАРИНГІТУ 
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Керівник: к.вет.н., доцент Немова Т.В.  
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
 

Актуальною проблемою в сучасні ветеринарній практиці є хвороби верхніх 
дихальних шляхів у дрібних домашніх тварин. Згодовуванням тваринам холодних кормів 
без належної обробки,  перебування тварин тривалий час  на протягах або під дією 
кондиціонерів, призводить до виникнення у чутливих тварин, особливо породних,  такого 
захворювання як ларингіт.  

Ларингіт – це запалення слизової оболонки гортані. Проявляється захворювання 
апатією тварин, виділеннями з носової порожнини, зниженим або відсутнім апетитом, 
утрудненим болісним ковтанням, набряклими  гіперемійованими  слизовими оболонками  
ротової порожнини  при нормальній або незначно підвищеній температурі тіла. Окрім 
того, спостерігається частий, різкий та болісний кашель, що посилюється при рухах 
тварин або пальпації в ділянці перших трахеальних кілець.  Після сильного нападу кашлю 
можливе одноразове блювання. При аускультації встановлюють наявність хрипів та 
посилення стенотичного шуму. 

Захворювання може мати гострий або хронічний перебіг та викликати ускладнення, 
такі як бронхіт, пневмонія, хронічні рецидиви. Інколи ларингіт є наслідком пневмонії, 
бронхіту, алергічної реакції або вірусних інфекцій (у собак - аденовіроз, чума м’ясоїдних, 
мікоплазмоз; у котів - кальцевіроз, ринотрахеїт, мікоплазмоз). 

Діагностику ларингіту у тварин проводять на основі даних анамнезу, клінічних 
ознак та додаткових досліджень. 

При проведенні ларингоскопії звертають увагу на функціонування  гортані, 
зовнішній вигляд голосових зв'язок і слизової оболонки гортані. При ідентифікації 
грануломатозних мас або новоутворень відбирають зразки для подальшого 
патоморфологічного дослідження.  

Лікування ларингіту залежить від етіології виникнення. При гострому ларингіті 
собак часто відзначається легкоперебігаючий характер захворювання, при важкому 
перебігу можуть бути використані протикашльові препарати, кортикостероїди та 
антибіотики широкого спектру дії, зрошення слизової оболонки  в'яжучими розчинами. 
При наявності грануломатозних мас, застосовується їх висічення і застосування 
кортикостероїдів. У кішок лікування ларингіту частіше вимагає проведення 
підтримуючого лікування у вигляді інфузійної терапії, ентреального годування та 
антибіотиків широкого спектру дії.  У окремих важких випадках з порушенням дихання 
може бути показана хірургічна постановка тимчасової трахеостоми.  При ускладненнях 
додатково призначають лікування гортані за допомогою ультрафіолетового опромінення і 
УВЧ-терапії.  

Слід зазначити, що при лікуванні будь-якої форми ларингіту, тваринам слід 
обмежити холодні, тверді і великі корми, годувати лише теплими рідкими кашами, супами 
і бульйонами. Також в раціон варто включити мінеральну підгодівлю і вітаміни.  

Отже, запорукою здоров’я домашніх тварин є своєчасна вакцинація, правильна 
годівля та відповідне утримання домашніх тварин.  
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природокористування України 
Слизова оболонка сліпої кишки кролів піддається значному антигенному впливу 

через присутність у ній анаеробних бактерій, за допомогою яких відбувається 
розщеплення кормів багатих клітковиною, та умовно патогенних бактерій. Це зумовило 
формування у ній специфічних імунних утворень, одним з яких є плямка Пейєра. Вона 
прилягає до лімфоїдного дивертикула клубової кишки в ділянці проксимального входу до 
товстого кишечнику. Таким чином вона взаємодіє і з неферментованим хімусом, і з 
ферментованим вмістом сліпої та ободової кишок.  

Матеріалом для дослідження слугувала плямка Пейєра сліпої кишки самців 
свійського кроля породи білий Панон віком чотири місяці (n=4).  Вона має овальну форму 
і розташована в слизовій оболонці другого карману основи увігнутої поверхні цієї кишки. 
Гістологічними дослідженнями встановлено, що стінка плямки Пейєра, як і стінка 
прилеглої ділянки кишки, утворена слизовою, м’язовою і серозною оболонками. 

Слизова оболонка дуже добре розвинута і утворена епітелієм, власною 
пластинкою, м’язовою пластинкою та підслизовою основою. Епітелій слизової оболонки 
простий стовпчастий, багатий на келихоподібні клітини. Він утворює численні крипти 
різної глибини, впинаючись у власну пластинку слизової оболонки. Власна пластинка і 
підслизова основа побудовані з пухкої волокнистої сполучної тканини і містять багато 
кровоносних та лімфатичних судин. М’язова пластинка, розташована між ними, слабо 
виражена і сформована гладкою м’язовою тканиною.  

Функціональні особливості плямки Пейєра зумовлює лімфоїдна тканина. Вона 
розташована у власній пластинці та підслизовій основі слизової оболонки і представлена 
вузликовою та дифузною формами. Лімфоїдні вузлики розміщені в один, два або три ряди 
і мають овальну або округлу форму. Більшість із них є вторинними, тобто мають 
зародковий (гермінативний) центр в центральній ділянці вузлика і мантійну зону на його 
периферії. У зародковому центрі лімфоїдні клітини розташовані менш щільно, тому ця 
ділянка вузликів світліша. Основа вузликів розширюється в напрямку м’язової оболонки. 
Верхівки вузликів спрямовані до крипт, де вони контактують з їх епітелієм і мають вигляд 
куполів. Наявність у лімфоїдній тканині вторинних лімфоїдних вузликів свідчить про те, 
що вона піддалась антигенній стимуляції. Як відомо, в них лімфоцити починають 
диференціюватись в ефекторні клітини, які зумовлюють імунітет. Дифузна лімфоїдна 
тканина переважно розташована між верхівками вторинних лімфоїдних вузликів і не має 
чітких меж. 

М’язова оболонка плямки Пейєра сліпої кишки утворена з двох шарів гладких 
м’язових клітин: внутрішнього циркулярного і зовнішнього поздовжнього. 

Серозна оболонка має типову будову. Вона складається з пухкої волокнистої 
сполучної тканини та простого плоского епітелію (мезотелію).  

Тож, плямка Пейєра сліпої кишки є одним з макроскопічних імунних утворень цієї 
кишки. Функціональні особливості плямки Пейєра обумовлює лімфоїдна тканина, 
розміщена у власній пластинці і підслизовій основі слизової оболонки. 
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Відповідно до сучасних вимог з управління якістю і безпечністю харчових 
продуктів тваринного походження необхідно постійно контролювати мікробіологічне 
обсіменіння харчових продуктів. Встановлено, що сировина тваринного походження часто 
буває контамінована небезпечною для споживача мікрофлорою. Слід враховувати, що 
продукція тваринництва, особливо м’ясо птиці, будучи цінним дієтичним продуктом 
харчування, за недотримання належних умов вирощування та реалізації може бути 
середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів, які спричиняють його псування, 
знижують безпечність та якість і є потенційним джерелом харчових токсикоінфекцій і 
токсикозів. 

Мета роботи – дослідити мікробіологічні показники продуктів забою курчат-
бройлерів, що реалізуються в торгівельних мережах Чернівецької області. 

Результати дослідження свідчать про те, що в грудних м’язах птиці показник 
МАФАнМ менший, ніж у м’язах стегна курчат-бройлерів всіх досліджуваних 
торгівельних точок. Так, показник МАФАнМ у пробах грудних м'язів 1-ї, 2-ї та 3-ї 
торгівельних точок становить (1,5±0,41)×103, (2,0±0,65)×103 та (1,7±0,38)×103 КУО 
відповідно, таким чином, відмічено незначну різницю між показниками досліджуваних 
торгівельних точок.  

У м’язах стегна курчат-бройлерів 1-ї, 2-ї та 3-ї торгівельних точок, показник 
МАФАнМ становить (1,5±0,37)×103, (3,2±0,48)×103 та (7,8±0,95)×103 КУО відповідно, 
різниця між показниками торгівельних точок становить 1,7 (між 1 і 2 точками); 4,6 (між 2 і 
3 точками); 6,3 (між 1 і 3 точками). Таким чином, встановлено, що найбільший показник 
загального бактеріального обсіменіння, у пробах стегнових м'язів 3-ї торгівельної точки, а 
грудних м'язах 2-ї торгівельної точки. Найменший рівень загального бактеріального 
обсіменіння грудних м'язів та м'язів стегна у 1-й торгівельній точці. 

Згідно Обов’язкового мінімального переліку, максимально допустимий рівень 
(МДР) для МАФАнМ становить не більше 1×105 КУО/г. З отриманих даних видно, що 
перевищення МАФАнМ не було. 

Згідно результатів дослідження, бактерій групи кишкової палички (БГКП) і роду 
Proteus не виявлено у пробах грудних м'язів та м'язів стегна 1-ї, 2-ї та 3-ї торгівельних 
точок, що відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів.  

Згідно отриманих даних L. monocytogenes, S. аureus та бактерій роду Salmonella у 
пробах грудних м'язів та м'язів стегна 1-ї, 2-ї та 3-ї торгівельних точок не виявлено. 
Отримані дані відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів. 

Отже, узагальнюючи результати дослідження можна зробити висновок, що видовий 
склад мікрофлори в досліджуваних пробах м’яса птиці не змінюється, оскільки 
мікробіологічні показники зразків м'язів досліджуваних торгівельних точок відповідали 
чинним вимогам. Показник МАФАнМ у пробах стегнових м'язів 3-ї торгівельної точки та 
у пробах грудних м'язів 2-ї торгівельної точки був найбільшим, порівняно з аналогічними 
показниками у пробах грудних та стегнових м'язів відповідних торгівельних точок. 
Найменший рівень загального бактеріального обсіменіння виявлено у грудних м'язах та 
м'язах стегна у 1-й торгівельній точці,  порівняно з аналогами 2-ї та 3-ї торгівельних 
точок. 
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Як відомо, консервативний метод контрацепції у тварин являє собою застосування 

синтетичних гормональних високоактивних препаратів. Вони можуть бути пероральними 
та ін’єкційними. Перші є у вільному продажу в будь якому зоомагазині або ветеринарній 
аптеці й призначені для широкого, проте, як наслідок, часто безконтрольного 
застосування власниками домашніх тварин. Другі, як правило, застосовують лише у 
клініках ветеринарної медицини після консультації лікаря, з урахуванням маси тіла 
тварини та стадії статевого циклу. 

Для того, щоб зрозуміти механізм дії гормональних контрацептивів, необхідно 
знати, що статевий цикл у суки відзначається великою тривалістю (від 3 до 6 місяців) і 
проявляється звичайно двічі на рік. Розпочинається він загальним збудженням – гоном, 
який, залежно від сезону року, умов існування, породи та вгодованості тварини, може 
тривати 8–14 діб і більше. Для характеристики статевого циклу у сук звичайно 
користуються класифікацією за В. Хіпом. 

Жіночі статеві гормони поділяються на фолікулярні – естрогенні гормони або 
естрогени (естрадіол, естріол, естрон) і гестагени – гормон жовтого тіла (прогестерон, 
плацентарний прогестерон). Вплив естрогенів і прогестерону на статеві органи самки має 
як синергічний, так і антагоністичний характер. З одного боку, прогестерон діє на слизову 
оболонку матки лише після підготовчого впливу естрогенів, з іншого, він пригнічує 
скорочення матки, тоді як естрогени їх стимулюють. 

Синтетичним аналогом прогестерону є – пролігестон, він має властивість 
інгібувати секрецію лютеїнізуючого (ЛГ) та фолікулостимулюючого (ФСГ) гормонів, які 
виробляються передньою долею гіпофіза. Препарати з прогестероном пригнічують синтез 
естрадіолу фолікулами яєчників, що запобігає розвитку морфологічних і 
психофізіологічних змін у самок, пов’язаних зі статевим циклом (запобігає розвитку 
тічки). Пролігестон змінює фізико-хімічні властивості слизу в матці, пригнічує 
проліферацію ендометрію і клітин молочної залози. При введенні цих препаратів у період 
статевого спокою (анеструсу), пролігестон підтримує концентрацію ЛГ на низькому рівні, 
в результаті чого процес овуляції стає неможливим. Пролігестон депонується в жировій 
клітковині й рециркулює в печінці тварини, з чим і пов’язаний тривалий ефект від дії 
препарату. 

Зниження у крові тварин рівня цих гормонів призводить до порушення 
фолікулогенезу в самок, що забезпечує антиестрогенну та антиовуляторну дію на гонади, 
внаслідок чого затримується, переривається тічка та виникає пригнічення статевого 
потягу. 

Слід також зауважити, що для сук дозу гормонального препарату підбирають 
індивідуально, залежно від маси тіла, використовуючи інструкцію. Гормональні 
контрацептиви небажано застосувати самкам перед першим еструсом і на пізніх стадіях 
проеструсу. Вірогідність побічних ефектів значно підвищується у тих випадках, коли 
попередньо застосовували інші аналоги прогестерону. Одним з побічних ефектів після 
застосування гормональних контрацептивів для затримання чи придушення тічки може 
бути виникнення ятрогенної піометри. 
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Озонотерапія – високоефективний метод лікування, що має широкий діапазон дії, 

справляє бактерицидний, вірусоцидний, фунгіцидний, імунокоригувальний, 
антигіпоксичний, дезінтоксикаційний вплив, має хорошу переносимість і практично не 
має побічних ефектів. Використання озонованих розчинів зменшує термін лікування і 
знижує летальність при вірусному гепатиті собак. 

Озонотерапія відрізняється простотою застосування та високою ефективністю. 
З введенням у ветеринарну практику озонотерапії (ОТ) з'явилася можливість 

ефективно впливати на патогенетичні ланки вірусного гепатиту. Відомо, що центральне 
місце у патогенезі вірусних гепатитів посідає синдром цитолізу, який визначає ступінь 
ураження печінки та характеризується підвищенням проникності клітинних мембран 
гепатоцитів з подальшим розвитком кисневої недостатності. Гіпоксія посилює гліколіз, 
зменшуючи запаси глікогeну в печінці, що призводить до надмірного накопичення жиру в 
гепатоцитах, та ураження клітинних мембран. Нестача О2 знижує м'язову активність 
ворітної вени, в результаті чого просвіт ворітної вени звужується, що призводить до 
розширення синусоїдів і уповільнення внутріпортального кровообігу. Введення озоно-
кисневої суміші в терапевтичних дозах має виражений протигіпоксичний ефект завдяки 
поліпшенню функції транспортування кисню еритроцитами і посилення процесів 
утилізації О2 тканинами.  

Наступним найважливішим патогенетичним показанням для призначення ОТ у 
хворих собак на вірусний гепатит є порушення у них процесів перикисного окислення 
ліпідів (ПОЛ). Відповідно до сучасних уявлень, причиною активації ПОЛ при вірусному 
гeпатиті є проникнення вірусів в гeпатоцити та їх подальша взаємодія з мембраною 
гепатоцитів з утворенням вільних радикалів. При цьому головна роль в уражені  клітин 
відводиться імунними реакціям –  взаємодії клітин кілерів з мембранами гепатоцитів і 
активацією ПОЛ. Встановлено, що активовані лімфоцити-природні клітини кілери 
приймають участь в утворені  H2O і О2. 

Під впливом озону також підсилюється продукція лімфоцитами і моноцитами 
цитокінів, насамперед інтерферону − одного з найважливіших факторів ендогенного 
захисту організму від вірусної інфекції. У результаті підвищується синтез Т-кілерів, які 
забезпечують клітинний імунітет, нормалізується продукція Т-хелперів, що регулюють 
функцію В-лімфоцитів, які продукують імуноглобуліни, у зв’язку з чим відбуваються 
пригнічення і ліквідація запальних процесів 

При лікуванні вірусних гепатитів головним є противірусний ефект. Інактивація вірусів 
досягається через окиснювальну дію пероксидів, які руйнують рецептори клітин вірусу і 
позбавляють його можливості закріплюватися на клітинах печінки, не дозволяючи вірусу 
проникати в “клітину-господар”, що перериває його цикл розмноження. Порушується процес 
розмноження і за рахунок розщеплення озоном нуклеїнових кислот вірусу. 

Отже, застосування озонотерапії у практичній ветеринарній медицині для лікування 
вірусного гепатиту собак є інноваційним та ефективним методом. Вона може 
застосовуватися як в комплексі, так і самостійно, як монотерапія. Паралельно 
рекомендують застосовувати антиоксиданти. 
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Багато діячів науки досліджували індивідуальний розвиток тварин. З розвитком 

молекулярної біології та генетики почала особливо інтенсивно і плідно розроблятися 
теорія онтогенезу. Молекулярно генетичні методи дослідження поглибили пізнання 
закономірностей  росту і розвитку тварин, створили нові можливості для розробки методів 
управління цими процесами. Метою даної роботи є вивчення різних факторів що 
впливають на ріст і розвиток тварин, як негативних так і позитивних. Індивідуальний 
розвиток тварин обумовленний двома групами факторів: внутрішніх і зовнішніх.  

Світло. При недостатньому освітленні порушується мінеральний, білковий і 
вуглеводно-ліпідний обмін, через що затримуються ріст тварин, розвиток кісткової 
тканини. Зміни абсолютної тривалості світлового дня та інтенсивності освітлення можуть 
як пригнічувати, так і стимулювати ріст тварин залежно від екологічних особливостей 
виду. Причому, велике значення має не тільки абсолютна тривалість світлового дня, а й 
зменшується він чи зростає. Досить часто зростання довжини світлового дня стимулює 
ріст, а зниження – пригнічує. Не виключено, що саме зміна довжини світлового дня є 
основним датчиком часу, який регулює сезонні ритми росту тварин. 

Температура. Для різних видів і різних популяцій одного виду існують певні 
оптимальні для росту температури. Несприятливо впливає на організм тварин як низька, 
так і висока температура повітря при яких знижуються прирости і молочна 
продуктивність, погіршується запліднення маток тощо. 

Вплив спадковості батьків на ріст і розвиток. Формування й успадкування ознак у 
тварин обумовлені певними генами. Багато ознак, які характеризують тварину в цілому, 
формується в результаті складної взаємодії багатьох генів. Материнський і батьківський 
організм не однаково впливають на зростання плоду. Плід отримує поживні речовини 
через материнський організм який впливає на його зростання, розвиток і стан. 

Живлення. Найсильнішим фактором, що впливає на ріст і розвиток організму, є 
живлення, причому не тільки кількість і якість згодовуваних кормів, але і їх види. 
Наприклад, для формування статури, характерного для молочної худоби, важливо 
згодовувати з можливо більш раннього віку (8 - 10 денного) грубі корми, а з 30 - 40 
денного віку, крім сіна, в раціон повинні входити соковиті корми.. 

Дослідження А.О.Малигонова показали, що закон недорозвинення виявляється в 
явищах ембріоналізму, інфантилізму і неотенії. 

Тренінг. Систематичні вправи позитивно позначаються на рості і формуванні 
корисних ознак тварин. Тренінг здійснюється різними методами, залежно від 
поставленної мети. Це може бути активний моціон, роздоювання корів, масаж вимені, 
тренінг коней, раннє привчання телят до рослинних кормів тощо. 

Отже, на ріст і розвиток тварин впливають багаточисельні фактори: спадкові 
чинники; фізіологічний стан організму; вища нервова діяльність та автономна регуляція; 
стан ендокринної системи; стать – самці ростуть швидше самок і в одному і тому ж віці з 
ними мають великі розміри і велику масу тіла; повноцінність живлення та оточуюче 
середовище - утримання, світло, температура, моціон тощо. 
 

362



ДІАГНОСТИКА МІОКАРДОЗУ У КОНЕЙ   

Чіпа Т.В., студентка 2 курсу спеціальності 
«Ветеринарна медицина» 

Керівник: к.вет.н., старший викладач  Маринюк М.О.  
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
 

У коней часто зустрічаються хвороби серцево-судинної системи. Одним з таких 
захворювань є міокардоз. Це захворювання проявляється  у  двох  клінічних  формах, 
таких як міокардіодистрофія, яка проходить без виражених деструктивних змін і 
міокардіодистрофія з вираженими деструктивними змінами міокарда.  

Міокардоз найчастіше формується як вторинна хвороба у вигляді розвитку 
ускладнень інших захворювань, які маніфестуються розладами обміну речовин 
(протеїнового, ліпідно-вуглеводного, вітамінного та мінерального), за гострих або 
хронічних інтоксикацій організму.  

Міокардоз формується на тлі порушень кровопостачання міокарда й розладу його 
трофіки. Спочатку зменшуються енергетичні та біохімічні процеси у міокарді, а потім 
виникають його деструктивні та дегенеративні зміни. Патологічним процесом 
ушкоджується нервова і провідна системи серця. За цих обставин знижується систолічна 
функція міокарда, що спричиняє підвищення венозного кров’яного тиску, зниження 
максимального артеріального кров’яного тиску і зменшення швидкості кровообігу. 
Виникає аритмічний синдром, диспное, ціаноз, кардіальні набряки. Формується застій 
крові у венах печінки і портальна гіпертензія, розвивається «застійна печінка». 
Відбувається порушення функції інших органів і систем, метаболізму. Тобто у тварин 
проявляється синдром загальної серцевої недостатності. 

Діагноз ставлять за типовими симптомами тієї чи іншої клінічної форми 
міокардіодистрофії з урахуванням даних змін кров'яного тиску і швидкості кровообігу, 
електрокардіографії та результатів функціональних проб Оппермана-Синьова та Г.В. 
Домрачева.  

За пробою професора Г.В. Домрачева - після 10-хвилинної прогонки у здорових 
коней частота серцевих скорочень зростає до 50-60 ударів за 1 хв і нормалізується через 5-
7 хв, а у хворих на міокардіодистрофію частота пульсу зростає до 80-90 і відновлюється 
через 10-30 хв. 

При постановці діагнозу, міокардоз обов’язково потрібно диференціювати від 
міокардиту, кардіоміопатії та міокардіофіброзу. Слід відмітити, що міокардіодистрофія з 
вираженими дегенеративними змінами міокарду, є кардіоміопатію. Найбільш тяжко 
диференціювати міокардоз від другої стадії розвитку міокардиту, за якого розвиваються 
дистрофічні процеси міокарду.  

При міокардіодистрофії, на відміну від міокардиту, загальний температура тіла 
нормальна, стан тварини змінений мало, відсутня болючість у серцевій ділянці, частота 
пульсу відповідає верхнім межам фізіологічних коливань її або незначно збільшена, 
порівняно з різко вираженою тахікардією при міокардиті.  

Для міокардіодистрофії характерні аритмії серця через порушення провідності, а 
для міокардиту – порушення ритму внаслідок порушення збудливості.  

При міокардіодистрофії застійні (кардіальні) набряки розвиваються повільно і 
часто мають мінливий характер, тоді як при міокардиті набряки формуються швидко, 
мають прогресуючий характер. 

Отже, для постановки діагнозу на міокардоз необхідно провести: загальноклінічні 
дослідження, електро- та фотокардіографію і функціональних проб Оппермана-Синьова та 
Г.В. Домрачева. Також диференціювати від  міокардиту, особливо від другої його стадії,  
кардіоміопатії та міокардіофіброзу. 
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Досить частим явищем у клінічній практиці ветеринарного лікаря є випадки отиту 
у дрібних тварин. Отит - це запальний процес, який локалізується в ділянці зовнішнього, 
середнього або внутрішнього вуха. За зарубіжними даними, частота захворюваннь отиту у 
кішок становить до 6,6%, у собак -  20%. Частіше зустрічається отит середнього вуха 
катарального або гнійного характеру.  

Характерними симптомами отиту у дрібних домашніх тварин є гіперемія і набряк 
каналу слухового проходу з подальшим переродженням тканин, виділення з вуха серозної 
рідини, гною або крові специфічного неприємного запаху,  прояв больової реакції. 

При розвитку отиту, тварина може трясти головою, чесати вухо, дряпати його 
лапами. Кішки притискають вуха. У запущених випадках може бути збільшення 
підщелепових лімфовузлів на стороні ураження. При середньому і внутрішньому отиті 
відзначаються біль під час позіхання, утруднене жування, глухота, виділення з очей, 
нахил голови в бік, косоокість. 

При отитах, викликаних наявністю пухлини, спостерігаються велика кількість 
пухких складок на вушній раковині і кров'янисті виділення. 

При отитах, викликаних кліщами роду Otodectos, спостерігається коричневий або 
чорний наліт, рідкі виділення з неприємним запахом. Тварина постійно треться головою, 
розчісуючи вухо.  

Прояв зовнішнього отиту (до барабанної перетинки) характеризуться зміною  
поведінки тварини, розвитком кератиту, появою симптомів ураження головного мозку, 
розвитком синдрому Хорнера (різні зрачки) та  вестибулярного синдрому (нахил голови 
вбік), проявом епілептичних припадків. 

Діагностику отиту починають з детального анамнезу.  
Огляд вуха тварини за допомогою отоскопа дозволяє оцінити кількість і тип 

ексудату у вушних каналах, виявити гіперплазію (поряд з пальпацією горизонтальних і 
вертикальних слухових каналів), наявність сторонніх тіл, визначити стан барабанної 
перетинки, зміну її структури або розрив. 

Обов’язковим є детальне дерматологічне обстеження з метою виявлення основної  
причини захворювання. У тварин з середнім отитом можуть бути присутні супутні 
неврологічні відхилення (наприклад, параліч обличчя, ністагм, атаксія, нахил голови), 
тому показане детальне неврологічне обстеження. 

Слід провести цитологічне дослідження з метою підтвердження наявності бактерії 
(Staphylococcus pseudintermedius)  або гриба (Malassezia) у вушних раковинах тварини. 
Виявлення бактеріальної культури та її чутливість є визначальним для вибору напрямку 
лікування, однак, слід пам’ятати, що дані чутливості відображають чутливість до 
антибіотиків, які діють системно, і можуть не передбачати справжньої сприйнятливості до 
місцевих антибіотиків. 

Мікроскопією виключають наявність кліщів роду Otodectos. 
Отже, діагностика отиту у дрібних домашніх тварин має бути комплексною, 

включаючи весь спектр діагностичних засобів, спрямованих на виявлення причини 
розвитку захворювання. 
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Досі в Україні залишається невирішеним питання складнощів лікування  парезів у 
собак. Парези – це тимчасові паралічі, які супроводжуються частковими розладами 
опорно-рухового апарату, та певними обмеженнями його функцій. Характеризується 
зниженням скорочувальної функції м’язів і слабкою тактильною чутливістю. Частіше на 
це захворювання страждають хондродистрофоїдні та карликові породи собак такі, як: 
такси, пекінеси, французькі бульдоги, пуделі, тощо; собаки різного віку, але більше 
старші 2-х років, незалежно від способу життя. 

Існує багато причин виникнення парезів, вони можуть бути як симптомами певних 
інфекційних, паразитарних захворювань, або їх ускладненнями чи наслідками 
енцефалітів, або травм. Метод терапії залежить від етіології виникнення парезів, а також 
ступеню неврологічних розладів, які встановлюють під час неврологічного дослідження: І 
– біль; ІІ – біль, порушення пропріоцепції, парез, може рухатись; ІІІ – біль, порушення 
пропріоцепції, парез, відсутня можливість рухатись; ІV – відсутність сенсорних та 
рухових функцій, збережена глибока больова чутливість; V – відсутність сенсорних, 
рухових функцій, відсутня глибока больова чутливість. Для лікування собак із І-ІІ 
ступенем неврологічних розладів можливе використання нестероїдних протизапальних 
препаратів, особливо важливо використовувати селективні інгібітори, так як відомі 
випадки загибелі тварин від Кетанову, Диклофенаку. Рекомендовані до використання 
Римаділ, Німесулід, Квадрисол, Мелоксикам, Метилпреднізолон. Також застосовують 
новокаїнові та гідрокортизонові блокади нервів, після яких виконують професійний масаж 
із втиранням мазей, компреси з новокаїном, і спеціальна обробка тканин підвищеною 
температурою. Призначають електропроцедури (електроанальгезія, синусоїдально-
модульовані струми, діадинамічні струми, електрофорез із новокаїном, тощо), 
рефлексотерапію (акупунктура, припікання, електроакупунктура, лазеротерапія), 
гірудотерапію, але лише у негострий період у собаки з хворобою дисків Хансен І (IVDD), 
або як називають хворобу – «грижа дисків», яка й викликає парези тазових кінцівок. 
Лікування кожного випадку є суто індивідуальним, досить тривалим, і з такою ж 
тривалою реабілітацією. 

Отже, можна зробити висновки, що існує достатньо велика кількість чинників, які 
можуть викликати це захворювання, але постановка правильного діагнозу є головним у 
патогенетичному лікуванні парезу. Дійсно головним є постійний ветеринарний контроль 
за схильними тваринами (правильний раціон, достатній моціон, попередження 
травмування), у весняно-осінній період ретельний огляд тварин на наявність кліщів, бліх 
(для попередження паразитарних інвазій, що провокують виникнення парезів); 
профілактика бактеріальних захворювань, отруєнь. Лікування не завжди є ефективним, 
але докладаючи максимальних зусиль і застосовуючи правильний курс лікування – 
досягають майже клінічно здорових тварин, але яким ще потрібно пройти курс 
реабілітації після захворювання. 
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На сьогодні в Україні та за її межами дуже гостро стоїть проблема захворювання 

котів на інфекційний перитоніт. При захворюванні на інфекційний перитоніт відомі лише 
поодинокі випадки самовидужування котів, а більшість випадків закінчуються летально, 
тим більше за ускладнення цієї хвороби іншими захворюваннями. В таких випадках 
важливого значення набуває вчасна діагностика асоційованих інфекцій, у тому числі  і 
патоморфологічна. 

Дослідження проводили на трупах трьох кошенят-аналогів віком 5 міс., породи 
мейн-кун, 2 самці й самка, масою 2,5-2,7 кг. Тварини загинули з ознаками виснаження, 
здуття живота, кашлю. Проведені терапевтичні заходи не дали ефекту. На розтині виявили 
макроскопічні ознаки вологої форми FIP, ускладненої мікоплазмозом. Для 
мікроскопічного дослідження відбирали зразки міокарду, селезінки, тонкої кишки, 
брижових лімфовузлів, нирок, печінки. Відібраний матеріал фіксували в 10 % водному 
розчині формаліну, заливали в парафін, виготовляли гістозрізи товщиною 10 мкм і 
фарбували гематоксиліном Караці та еозином. 

Результати досліджень. Ворсинчастий рельєф тонкої кишки не був виражений. 
Апікальні зони ворсинок являли собою однорідну безструктурну базофільну масу, 
інфільтровану клітинами лімфоїдного ряду.  В кишкових залозах спостерігали 
десквамацію залозистого епітелію у просвіт. У міокарді в кардіоміоцитах змін не 
виявлено, в міжм'язовій сполучній тканині колагенові волокна були розпушені, 
розволокнені, хаотично розташовані, між ними знаходилися великі простори, заповнені 
прозорою субстанцією, подекуди спостерігали гістіоцитарну інфільтрацію. В нирках 
ниркові тільця були значно збільшені, між капсулою та судинним клубочком виявляли 
досить великий простір, заповнений прозорою субстанцією, що містила десквамовані 
епітеліоцити капсули, рештки клітин та поодинокі еритроцити. Епітеліоцити канальців 
були збільшені в розмірах, просвіти зменшені або зовсім відсутні. Цитоплазма 
епітеліоцитів мала неоднорідну структуру, "зернистий" вигляд, в деяких випадках – великі 
включення у вигляді крапель в цитоплазмі або дрібні включення, які зовсім були 
незафарбовані. В інтерстиції колагенові волокна були розпушені, розволокнені, прошарки 
були потовщені. Судини нирок були розширені, переповнені кров'ю. Навколо судин 
спостерігали формування крапкових крововиливів. В лімфовузлах спостерігали 
спустошення лімфоїдних вузликів, в легенях – ознаки крупозної пневмонії, в печінці – 
ознаки гепатиту та венозного повнокрів’я. В селезінці змін не виявляли. 

Висновки. Виявлені ознаки свідчать про розвиток в органах досліджуваних тварин 
катарально-некротичного ентериту, серозно-геморагічного екстракапілярного 
гломерулонефриту, білкового та ліпоїдного нефрозу, набряку інтерстицію нирок, 
спустошення лімфоїдних вузликів в лімфовузлах, гостру венозну гіперемію, гострий 
імунний реактивний гепатит та зернисту дистрофію гепатоцитів у печінці, крупозну 
пневмонію в легенях. Отримані дані суттєво розширюють та доповнюють уявлення про 
мікроскопічні зміни в органах котів за асоційованої інфекції FIP-мікоплазмоз і можуть 
вважатися діагностичними ознаками.  
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Подільський державний аграрно-технічний університет 

Панкреатит є однією найбільш актуальних проблем  гастроентерології. І якщо у 
гуманній медицині проблемами панкреатиту опікуються лікарі багатьох спеціальностей – 
гастроентерологи, гепатологи, абдомінальні хірурги, реаніматологи та інші, то у 
ветеринарній медицині ця патологія залишається терапевтичною проблемою. Вирішення її 
потребує значних практичних навиків, які невід’ємно пов’язані із необхідністю глибоких 
знань не тільки з питань внутрішніх хвороб, але й патологічної фізіології, 
фундаментальної та клінічної біохімії, функціональної діагностики та фармакології. На 
нашу думку, лікар, який хоче опанувати діагностику і лікування хвороб підшлункової 
залози, повинен мати неабиякі професійні здібності. 

Панкреатит – досить розповсюджене захворювання серед собак. Лікування собак за 
панкреатиту є дуже складною проблемою сучасної ветеринарної медицини. За 
результатами досліджень собак, хворих на панкреатит, було з’ясовано, що ендогенна 
інтоксикація зумовлена важкими запально-деструктивними процесами у паренхімі і 
стромі органу, тому єдиним засобом покращення стану хворої тварини є інтенсивна 
терапія.  

Таким чином, вивчення патогенезу панкреатиту в собак, встановлення 
інформативності показників крові та сечі для оцінки функціонального стану підшлункової 
залози, з'ясування та обґрунтування ехографічних критеріїв діагностики панкреатиту за 
гострого перебігу, а також пошук ефективних методів його лікування є актуальними 
напрямами ветеринарної панкреатології. 

Метою роботи було дослідити ланки патогенезу панкреатиту в собак, удосконалити 
його діагностику за гострого перебігу на основі клінічних, сонографічних та лабораторних 
методів, розробити ефективні схеми лікування хворих тварин. 

Ефективність лікування собак за гострого панкреатиту або його загострення тісно 
пов’язана із усуненням причин захворювання та дотримання суворої дієти. Окрім цього, 
терапевтичні заходи за панкреатиту спрямовані на корекцію гомеостазу для запобігання 
зневоднення, на зниження активності ферментів підшлункової залози, зменшення 
інтенсивності запального та деструктивного процесів. Тому при лікуванні гострого 
панкреатиту для зняття симптомів захворювання застосовується багато препаратів з 
різним механізмом дії. 

Лікування тварин проводилося за наступними напрямами: підтримуюча терапія – 
корекція порушень водно-електролітного балансу (розчин Рінгера-Локка); зниження 
секреторної активності ферментів підшлункової залози (спазмобрю, метоклопрамід); 
усунення ішемічних змін у тканині підшлункової залози (пентоксифілін); протиблювотна 
терапія (метоклопрамід); мембраностабілізувальні засоби (тіопротектин) та 
вітамінотерапія (гепавікел, аміносол); противиразкові засоби (омепразол); лікування 
інфекційних ускладнень (кобактан), дієтотерапія. 

Отже, на підставі комплексного аналізу клінічних симптомів, результатів 
ультразвукового дослідження підшлункової залози, гематологічних досліджень з 
урахуванням активності α-амілази в сироватці крові та сечі вивчено окремі питання 
патогенезу, розроблені й експериментально обґрунтовані методи діагностики панкреатиту 
в собак та ефективну схему лікування хворих.  
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Автоматизм серця – це здатність клітин провідної системи серця самостійно 
виробляти біоелектричні імпульси, які викликають його збудження. До складу провідної 
системи входять: синусовий вузол, який знаходиться біля місця впадіння порожнистих вен 
у праве передсердя та є регулятором серцевого ритму. Від синусового вузла до вушка 
лівого передсердя йде міжпередсердний пучок Бахмана. А до другого вузла провідної 
системи - передсердно-шлуночкового йдуть міжвузлові провідні тракти (пучки Бахмана, 
Венкебаха та Тореля). Від атріовентрикулярного вузла йде міжшлуночковою 
перегородкою пучок Гіса  який ділиться на дві ніжки - праву та ліву. Ліва ніжка в свою 
чергу ділиться на передню та задню гілки. Права ніжка та гілки лівої ніжки переходять у 
волокна Пуркін'є. Крім основних елементів провідної системи є додаткові її елементи: 
пучок Кента, пучок Джеймса і пучок Махейма.  

Аритмія – це порушення серцевого ритму, що виникає при розладах автоматизму, 
збудливості та провідності, або ж при поєднанні цих порушень. Імпульс збудження, що 
утворюється в синусовому вузлі, поширюється провідною системою, а на ЕКГ правильний 
синусовий ритм характеризується наявністю завжди позитивного зубця Р незміненої форми 
перед кожним комплексом QRS у ІІ стандартному відведенні. У здорових собак можливий 
перехід джерела збудження від синусового вузла у нижні відділи передсердь (блукаючий 
пейсмейкер або блукаючий водій ритму), що на ЕКГ відображається зміною полярності 
зубця Р. Якщо джерело збудження виникає в нижньому відділі передсердь, на ЕКГ у 
стандартних відведеннях реєструються негативні зубці Р перед кожним комплексом QRS. 

Порушення функції автоматизму:  
1. Синусова тахікардія характеризується збільшенням частоти серцевих скорочень 

зі збереженням правильного синусного ритму. Виникає внаслідок підвищеного 
автоматизму синусового вузла. ЕКГ: ритм синусовий, правильне чергування зубців Р-
QRS-T, зменшення тривалості інтервалів PQ, QT. 2. Синусова брадикардія 
характеризується зменшенням частоти серцевих скорочень зі збереженням синусового 
ритму. Причиною синусової брадикардії може бути підвищення тонусу блукаючого нерва 
або зменшення автоматизму синусового вузла. Фізіологічна синусова брадикардія 
реєструється у собак брахіцефалічних порід, мисливських і спортивних, собак великих 
порід та під час сну. ЕКГ: ритм синусовий, регулярний, правильне чергування зубців P-
QRS-T, інтервали P-Q/R постійні, збільшення тривалості інтервалів RR, QT. 3. Синусова 
аритмія характеризується нерегулярним синусовим ритмом. а) респіраторна аритмія 
проявляється чергуванням періодів поступового збільшення та зменшення частоти 
серцевих скорочень залежно від фаз дихального циклу, що є результатом зміни тонусу 
вегетативного відділу нервової системи. ЕКГ: синусовий ритм збережений, частота 
серцевих скорочень – у межах фізіологічних меж, збільшення тривалості серцевих циклів 
(інтервал R-R) при видиху та зменшення – при вдиху (коливання більше 10%), правильне 
чергування зубців P-QRS-T, інтервали P-Q/R не змінюються. б) нереспіраторна аритмія 
проявляється нерегулярною тривалістю серцевих циклів. ЕКГ: неправильне чергування 
інтервалів R-R, які не пов’язані з фазами дихання. Реєструється при органічних 
захворюваннях серця. 

Отже, своєчасна діагностика порушень автоматизму серцевого м’яза відіграє 
важливу роль і не можлива без фундаментальних знань фізіології серця та основ 
електрокардіографії. 
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