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AGRICULTURAL SCIENCES 

 

BIOMETRIC INDICATORS AND YIELD OF SOYBEAN 

VARIETIES OF DIFFERENT MATURITY GROUPS 

DEPENDING ON THE ELEMENTS OF TECHNOLOGY IN 

THE CONDITIONS OF DRIP IRRIGATION 
 

Ivaniv Mykola 
Candidate of Agricultural Sciences 

Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine 

 

Hanzha Volodimir 
graduate student 

 

In Ukraine, soybeans are the main legume in the world. Its grain is balanced in 

protein and digestible amino acids. Soybean seeds contain 30-55% protein, 13-26% 

fat, 20-32% starch. Ash contains a lot of potassium, phosphorus, calcium and vitamins. 

According to Ukrainian scientists, soybeans are a strategically necessary high-protein 

crop and livestock crop, and the ecological and economic aspects of its cultivation are 

undeniable. All this contributed to the growth of its crops in the soybean regions of 

Ukraine. 

The article presents the influence of plant density and treatment with biological 

products on plant height, height of attachment of the lower bean and seed yield of 

soybean varieties of different maturity groups. The research was conducted by 

conducting a three-factor field experiment on the territory of the farmer lend 

"Syvachskoe" Novotroitsc district of Kherson region. The following factors were 

studied in field experiments: factor A - soybean varieties, selections of the Institute of 

Irrigated Agriculture of NAAS: precocious - Diona, Monarch; middle-early - Aratta, 

Sophia; medium-ripe - Danaі, Svyatogor; factor B - domestic innovative biological 

products - control, without treatment, Helafit combi, Bio-gel; factor C: plant density - 

300, 500, 700, 900, 1100 thousand plants /ha. Studies have shown that the treatment of 

soybean plants with biological products had a positive effect on the height of plant 

varieties. The greatest influence on growth processes was caused by the preparation 

Helafit combi, which provided an increase in plant height compared to the control by 

2.50–2.67 cm. lower bean by 0.8–1.0 cm. The maximum yield in the experiment was 

shown by the medium-ripe variety Svyatogor at a density of 500 thousand plants /ha 

and treatment with the drug Helafit combi - 5.96 t/ha. The optimal plant density is 

selected for each maturity group. Precocious varieties showed the maximum yield at 

densities of 900 thousand plants /ha, medium-early - 700 thousand plants /ha, medium-

ripe - 500 thousand plants /ha. Biopreparation treatment contributed to an increase in 

yield by 0.22–0.52 t/ha. The maximum effect of the drug was observed by treatment 

with the drug Helafit combi, which increased the yield in the group of precocious 
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varieties by 0.33 t/ha or 10.6%, in the group of medium-early by 0.43 t/ha or 9.1%, in 

the group of medium-ripe by 0.52 t/ha or 9.9%. 

An important aspect of the experiment is the ability to determine the level of 

influence of individual biometric indicators on the formation of soybean grain yield. It 

is established that there is a positive correlation of medium strength between plant 

height and soybean yield. Thus, the correlation coefficient between plant height and 

grain yield of hybrids was +0.653. 

The high correlation coefficient became possible, first of all, due to the influence 

of the length of the growing season on the height of soybean plants. The connection 

was mostly curvilinear. 

The optimum height of plants was observed in groups of maturity at different 

plant densities. In the group of precocious the optimum ratio of height-yield was 

observed at a density of 900 thousand plants / ha, in the group of medium-early - 700 

thousand plants / ha, in the group of medium-ripe - 500 thousand plants / ha. 
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AREA OF ASSIMILATION SURFACE AND YIELD OF 

MAIZE HYBRIDS OF DIFFERENT FAO GROUPS 

DEPENDING ON IRRIGATION METHODS IN THE 

CONDITIONS OF THE SOUTHERN STEPPE OF 

UKRAINE 
 

Ivaniv Mykola 
Candidate of Agricultural Sciences 

Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine 

 

Repilevsky Danylo 
graduate student 

 

Improving technological measures for growing corn in order to reveal the genetic 

potential is especially relevant in today's climate change in the direction of aridity and 

unpredictability of weather conditions. Therefore, conducting research to improve 

technologies that allow full use of the genetic potential of modern varieties and hybrids 

in specific agro-ecological zones is a topical issue in agricultural science. 

Today in the south of Ukraine, in addition to traditional sprinklers, new methods 

of irrigation are introduced in production - drip irrigation and ground irrigation. These 

irrigation methods have a high efficiency in adjusting the irrigation and feeding 

regimes, require less material costs (drip irrigation) and more reliable and long-lasting 

(ground irrigation). However, not all crops can be grown under such irrigation methods 

and no varietal (hybrid) response to such elements of technology has been established. 

The article presents the influence of irrigation methods on the assimilation surface 

area and yield of maize hybrids of different FAO groups in the conditions of the 

Southern Steppe of Ukraine. The research was conducted by conducting a two-factor 

field experiment on the territory of the agribusiness "Agribusiness" Kakhovka district 

of Kherson region. The following factors and their variants were studied in field 

experiments: factor A - hybrids of common corn: early-ripening group - DN Palanok 

(FAO 180), DB Lada (FAO 190); middle-early group - DN Halateia (FAO 250), DN 

Svitiaz (FAO 290); medium-ripe - Askaniia (FAO 320), DN Bulat (FAO 350); middle-

late group - DN Rava (FAO 430), Prymor’skyi (FAO 430); factor B - method of 

watering: control, without watering, drip irrigation, sprinkling, ground irrigation. 

Studies have shown that the maximum leaf area had hybrids of medium-ripe and 

medium-late group FAO 300-430 under irrigation conditions (44.1-45.7 thousand 

m2/ha). The largest area of leaves was formed by drip irrigation (44.0 thousand m2/ha), 

slightly smaller by subsoil irrigation (43.1 thousand m2/ha) and even smaller by 

sprinkling (42.1 thousand m2/ha). Determining the best method of watering is a 

necessary condition for creating optimal conditions for growth and development of 

corn plants. The most high-quality, efficient and timely in severe drought conditions 

was drip irrigation. The highest grain yield was formed by drip irrigation - on average 
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by a factor of 13.55 t/ha, on subsoil irrigation grain yield decreased to 12.95 t/ha and 

was even lower on irrigation by sprinkling - 12.42 t/ha. Grain yields of maize hybrids 

without irrigation had a clear downward trend with increasing FAO group of hybrids. 

The highest grain yield in the control variant, without irrigation, was formed by hybrids 

of the early DN Palanok and DB Lada groups. The highest yield of corn grain (within 

15–17 t/ha) under irrigation conditions was provided by domestic hybrids of intensive 

type Prymors’kyi, DN Rava, DN Bulat, Askaniia, which confirms the need to select 

hybrids of different FAO groups for specific management conditions, which will 

further lead to high yields grains. 

The leaf surface area of maize hybrids is a major factor in the accumulation of 

biomass by plants and grain particles under irrigation. This is confirmed by the 

calculations of the correlation and polynomial trend line of the grain yield of hybrids 

of corn and the area of the assimilation surface of plants in the crop. Grain yield and 

leaf surface area have an almost functional dependence under irrigation conditions (r 

= 0.932). This indicates that obtaining a grain yield of corn in the range of 15–17 t / ha 

is possible only with the development of the assimilation surface of hybrids over 50 

thousand m 2 / ha. 
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ПОШИРЕННЯ М’ЯКОЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У 

ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
Бугайов Сергій Миколайович 

кандидат сільськогосподарських наук 

доцент кафедри лісоуправління,  

лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності 

 
Лісова галузь України перебуває в стані реформ і переходу до ведення 

господарства на засадах сталого управління лісами. Виконання цієї задачі 

потребує не лише застосування комплексу заходів із розширеного відтворення 

лісових ресурсів, а й вдосконалення вирощування стійких і продуктивних 

лісових насаджень. Для виконання цих завдань потрібна оцінка сучасного стану 

та продуктивності лісів, а також розробка системи заходів щодо покращення 

ефективності виконання ними багатогранних економічних, екологічних і 

соціальних функцій, особливо це стосується малолісних регіонів, до яких 

відноситься і Лівобережний Лісостеп [1].  

Сьогодні є актуальними проблеми, які загрожують втратою лісоресурсного 

потенціалу, деградацією лісів, руйнуванням лісових екосистем тощо. Зокрема 

нині в Карпатах спостерігають масове висихання ялинників, на Поліссі – 

соснових насаджень, в Лісостепу та Степу – дубняків, на місці яких з’являються 

похідні деревостани, як правило м’яколистяних порід [2].  

Особливості сучасного стану, а також фактична динаміка росту насаджень 

м’яколистяних порід свідчать про необхідність уточнення нормативів для 

ведення господарства в них. 

За результатами досліджень м’яколистяних деревостанів Полісся України 

розроблено нормативно-довідкові таблиці для оцінки динаміки таксаційних 

показників і компонентів надземної фітомаси [3]. Щодо м’яколистяних 

Лісостепу України то їм приділено значно менше уваги.  

Дослідження похідних і малоцінних деревостанів у дібровах Лівобережної 

України показали, що м’яколистяні породи є, як правило, є високоповнотними 

та високопродуктивними, але мають низьку технічну якість деревини внаслідок 

ураження серцевинною гниллю [4, 5]. Наприклад аналіз динаміки середніх 

запасів осикових деревостанів у свіжому груді порівняно з корінними свідчить, 

що їх запаси до 80 річного віку перевищують запаси корінних деревостанів 

(Назаренко, 2016). 

Об’єктом наших досліджень є м'яколистяні деревостани Лівобережного 

Лісостепу України. За базою даних «Лісовий фонд» відбирали ділянки за 

переважанням у складі берези повислої, вільхи чорної, осики, липи дрібнолистої, 

різних видів тополь та деревовидних верб встановлювали середні таксаційні 

показники за класами віку, відбирали еталонні деревостани, що мають 

максимальний запас. У регіоні м’яколистяні породи формують насадження на 

площі 97,8 тис. га з загальним запасом близько 18093 тис. м3. Серед 



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 12 

м’яколистяних переважають деревостани з головною породою осика 

(32,4 тис. га), вільха чорна (26,6 тис. га) та липа (17,9 тис. га). Аналіз повидільної 

бази підтвердив розповсюдження м’яколистяних деревостанів у різноманітних 

типологічних умовах. Так, березові деревостани зустрічаються від борових до 

сугрудових умов. Насадження осики розповсюджені від суборів до дібров, але 

можна зазначити, що типовими для осичників є свіжі грудові умови, в D2клД їх 

площа становить 27,5 тис. га. Деревостани вільхи, як правило, тяжіють до сирих 

та мокрих сугрудів та грудів (площа вільшаників в сирому чорновільховому 

сугруді становить 7,8 тис. га у сирому чорновільховому груді – 9,1 тис. га. 

Найменш вибагливими до умов зростання є тополі, які зустрічаються, як в свіжих 

умовах(індекс 2) так і перезволожених (індекс 5), від бідних (В) до багатих (D), 

за виключенням дуже бідних (А), де взагалі окрім берези повислої інші 

м’яколистяні породи не формують деревостани.. 

За результатами аналізу лісовпорядних даних частка деревостанів з 

переважанням у складі берези осики, липи та вільхи за останнє десятиріччя 

збільшилася, площі вербових та тополевих насаджень дещо зменшилися. 

Збільшення площ пов’язане з добрим природним поновленням м’яколистяних 

порід, високою інтенсивністю їх росту у висоту, в перші роки життя, і 

недостатнім лісівничим доглядом за лісовими культурам дуба та сосни, на місці 

яких вони і формуються. Зменшення площ тополевих деревостанів пояснюється 

їх віковою структурою ( більше 80 % площ – стиглі та перестійні деревостани). 

З метою практичного впровадження в лісове господарство принципів 

збалансованого розвитку та формування високопродуктивних деревостанів 

встановлено ступінь ефективності використання лісотипологічного потенціалу 

модальними лісовими насадженнями. Порівняння цільового загального запасу 

деревини вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, який було визначено на 

основі таблиць ходу росту нормальних (повних) деревостанів, з фактичним, 

свідчить, що ступінь використання потенційної продуктивності деревостанами 

берези сягає 72 %, осики – 72,7 %, вільхи 69,6 %, липи – 75,1 %, тополь – 76,8 %, 

верб – 64,2 %. Це досить високий показник, але, враховуючи не досить високу 

якість деревини м’яколистяних порід, на площах, де це можливо, їх слід замінити 

на корінні дубові та соснові насадження. А для збереження видового 

різноманіття та підвищення стійкості корінних деревостанів, м’яколистяні 

породи вводити до їх складу, як супутні, що сприятиме підвищенню 

продуктивності лісів підприємства та покращенню ефективності виконання 

ними економічних, екологічних і соціальних функцій. 
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Енергетичні напої, іменовані також енергетиками або енерготоніками, дуже 

поширені серед підлітків. Причин цьому багато: такі напої є безалкогольними, 

продають їх цілком вільно, і, мабуть, найголовніше - «бадьора» дія таких 

енергетичних напоїв робить їх популярними серед молоді. Енергетичні напої 

очолюють шосте місце у рейтингу шкідливих продуктів. На сьогоднішній день 

дедалі частіше можна зустріти школяра на перерві не зі звичайною водою, а з 

енергетиком у руці. 

Актуальність теми полягає в надзвичайно швидкому поширенні 

енергетичних напоїв серед підлітків. Всім відомо, що серцево-судинні 

захворювання займають перше місце, а саме вживання енергетиків може бути 

однією з причин їх виникнення. Енергетики в Україні знаходяться у вільному 

продажу. Їх велика різноманітність, загадкові пляшки із заворожуючими назвами 

впливають на причини вживання. Об’єктом дослідження є 7 енергетиків із 

назвами Burn, Red Bull, Non Stop, Revo Energy, Revo Alco Energy, Energo та 

Gladiator. 

Великим поштовхом до вживання енергетичних напоїв є яскрава реклама, і 

люди навмання випивають невідому їм за складом «гримучу суміш», котра 

негативно впливає на організм, забираючи з нього всю енергію. Метою 

дослідження є вивчення складу енергетичних напоїв, поширеності серед 

підлітків, впливу енергетиків на організм людини. Вимірювання деяких 

фізіологічних показників після вживання енергетичних напоїв.  

Мета реалізовувалась через певні завдання: 

1) вивчення складу енергетиків, детальна характеристика кожної речовини, 

яка входить до складу енергетичних напоїв, її дії на організм людини. 

2) опитування (моніторинг) серед учнів 10-х, 11-х класів на предмет 

вживання енергетиків, знання їхнього складу, впливу на організм, побічні дії цих 

напоїв. 
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3) вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень до і після 

прийому енергетичних напоїв, спостереження за іншими фізіологічними 

показниками організму. 

До складу енергетичних напоїв входить 13 різних речовин: таурин, кофеїн, 

гаурана, даліана, глюкуронолактон, аскорбінова кислота, ніацин, піридоксин, 

інозит, фолієва кислота, ціанокобаламін, вуглеводи. 

Основна складова енергетиків – кофеїн. Як стимулятор, кофеїн надає 

збудливу дію на нервову систему. Його миттєвий вплив призводить до 

відновлення тонусу м'язів, підвищенню працездатності, поліпшенню настрою. 

Але в той же час кофеїн сильно впливає на серце. Вживання кофеїну веде до 

зневоднення організму. Чітко виражену концентрацію кофеїну можна 

спостерігати в Red Bull, де вона у 3 рази більша, ніж в рівному об'ємі Кока-Коли. 

До складу енергетичних напоїв також входять теобромін і таурин. Перший – 

слабкий стимулятор, що є складником навіть шоколаду. Другий стимулює 

роботу нервової системи, бере участь в обміні речовин. Глюкуронолактон також 

додають у енергетики. Цей елемент входить до складу звичайних продуктів. 

Щодня ми отримуємо з їжі достатню кількість цієї речовини. Проте в 

енергетичних напоях концентрація  глюкуронолактону у 250-500 разів 

перевищує денну норму. Вітаміни В і D необхідні для нормальної роботи 

організму. Вони не володіють особливими властивостями стимуляції 

внутрішньої сили. Природні стимулятори женьшень і гуарана корисні в 

невеликих дозах. Але їх передозування призводить до підвищення артеріального 

тиску, розвитку безсоння та параної. Було проведено моніторинг серед учнів 10-

х і 11-х класів на предмет вживання енергетиків, знання їхнього складу, впливу 

на організм. Виявилось, що вживають енергетичні напої майже 50% з 

опитуваних, їх склад  не знають 90%, а деякі навіть змішують енергетики з 

алкоголем, про побічні дії яких не знають 85% опитуваних. 

За допомогою механічного сфігмоманометра було виміряно артеріальний 

тиск та  частоту серцевих скорочень, провелися спостереження за іншими 

фізіологічними показниками у підлітків, котрі добровільно погодилися на участь 

у цьому дослідженні. 

Після вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень після 

і до прийому енергетиків, було виявлено, що артеріальний тиск різко 

піднімається на 5-15 одиниць, а частота серцевих скорочень – на 40-55 одиниць. 

Інші фізіологічні показники теж змінюються: виникає почервоніння, інтенсивне 

потовиділення, навіть тремтіння кінцівок. 

У дослідженні використано такі методи: метод аналізу, моніторингу, 

порівняння та вимірювання. Після проведених досліджень було зроблено такі 

висновки та подано рекомендації. 

1. Заява, що енергетичний напій забезпечує організм енергією, є голослівною. 

Вміст заповітної банки тільки відкриває шлях до внутрішніх резервів організму, 

тобто виконує функцію ключа, точніше, відмички.  Іншими словами, сам напій 

ніякої енергії не містить, а тільки використовує нашу власну. Таким чином, ми 

використовуємо власні енергетичні ресурси, простіше кажучи, беремо у себе 
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енергію в борг. Проте рано чи пізно цей борг доведеться повертати з відсотками 

у вигляді втоми, безсоння, дратівливості і депресії. 

2. Енергетики різко підвищують серцебиття і артеріальний тиск, викликають 

інтенсивне потовиділення, почервоніння, навіть тремтіння кінцівок. 

3. Підлітки, які вживають енергетичні напої, не знають їх склад, вплив на 

організм, наслідки вживання. 

4. Тривале вживання енергетиків може призвести до залежності і порушення 

роботи нервової системи, виснаження захисних сил організму, ослаблення 

імунітету, зниження показників розумової діяльності, безсоння, втоми, проблеми 

з серцево-судинною системою. 

5. У разі перевищення допустимої дози не виключені побічні ефекти: 

тахікардія, психомоторне збудження, підвищена нервозність, депресія. 

6. Людям, які страждають від серцевих захворювань гіпо- або гіпертонії, 

заборонено вживати енергетичні напої. 

7. Заборонити продаж енергетиків, так як це зробили в Німеччині, Норвегії, 

Франції і Данії або ж продавати в аптеках із детальними інструкціями щодо 

застосування напою, його передозування та побічні ефекти.  

8. Припинити трансляцію яскравих, «вогняних» реклам енергетиків по 

телебаченню, що зменшить цікавість до вживання, випробовування на собі.  

Розглянемо склад семи енергетичних напоїв і оформимо у вигляді таблиці,  з 

переліком речовин та їх вмісту в даних напоях. 

Таблиця 1. 

Склад досліджуваних енергетичних напоїв 

 

Burn 
Red 

Bull 

Non 

Stop 

Revo 

Energy 

Revo 

Alco 

Energy 

Energo 
Gladi-

ator 

Енергетична 

цінність 

(ккал) 

61,3 45 39,9   42,6 48,3 

Вуглеводи (г) 14,3 11,3 10   9,8 11,4 

Таурин (мг) 420 400 150 1000  400 400 

Кофеїн (мг) 35 32 20 100 112,2 32 27 

Гуарана 

(екстракт, мг) 

5,3  

Вхо-

дить 

до 

кофе-

їну 

Вхо-

дить 

до 

кофе-

їну 

132,0   

Даміана (мг)     33,0   

Глюкуроно-

лактон (мг) 255 240    240  
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Аскорбінова 

кислота 

(Вітамін С) 

(мг) 

  31,20 6,24 35,006   

Ніацин (ВЗ) 

(мг) 
5,8 8 1,58 6,732 8,886 6,4 0,9 

Пантотенова 

кислота (В5) 

(мг) 

ІД 2 1,01 4,302 5,679 1,6 0,29 

Піридоксин 

(В6) (мг) 
0,6 2 0,23 0,995 1,313 0,64 0,1 

Інозит (В8) 

(мг) 
12     20  

Фолієва 

кислота 

(Вітамін В9) 

(мг) 

  0,03 0,115 0,151   

Ціанокобалам

ін (В 12) (мг) 
0,02

8 
0,02    0,96 0,05 

 

Позитивний вплив  енергетиків на організм людини. 

1) Дають людині відчуття бадьорості і енергію. 

2) Можна вибрати як енергетики з великим вмістом кофеїну, так і з великим 

вмістом вітамінів і вуглеводів. Напої з кофеїном допоможуть впоратися з 

сонливістю, а вітамінно-вуглеводні підвищать витривалість при великих 

фізичних навантаженнях. 

3) Великий вміст вітамінів і глюкози. Вітаміни стимулюють життєво важливі 

процеси в організмі, глюкоза швидко проникає в кров і дає енергію м'язової 

тканини і органів, мозку. 

4) Ефект від енергетиків триває до 4 годин. Ефект впливу енергетиків 

посилюється присутністю в напоях вуглекислого газу. 

5) Зручна упаковка напоїв, що дозволяє приймати напій у всіх ситуаціях – у  

дорозі, в машині, на танцполі або спортзалі, коли неможливо випити чашечку 

кави або чаю. 

Негативний вплив енергетиків на організм людини. 

1) У результаті підвищення дози напоїв вище, ніж 2 баночки в день, може 

значно підвищиться артеріальний тиск, або рівень цукру в крові, що веде до 

серйозних захворювань – гіпертонії  і цукрового діабету. 

2) У деяких країнах Європи енергетики продаються тільки в аптеках, тому 

що зафіксовані випадки смерті після вживання енергетиків. 

3) Вітаміни енергетиків не утворюють збалансований комплекс. 

4) У людей із захворюваннями серця, судин, нервової системи, підшлункової 

залози, печінки, або при схильності до даних захворювань, енергетики можуть 

викликати загострення хвороби. 
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5) Енергетик не дає енергію, а лише відкриває енергетичні канали самого 

організму. Людина не отримує в даному випадку енергію, а використовує свої 

внутрішні ресурси. Це призводить до виснаження, нервового перезбудження, що 

при регулярності вживання енергетиків веде до підвищеної втоми, безсоння, 

дратівливості, нервових зривів, депресії. 

6) Кофеїн при регулярному вживанні викликає виснаження сил організму. 

Найгірше те, що організм звикає до доз кофеїну, і з часом вимагає її підвищення. 

7) Надлишок вітамінів групи В можуть викликати такі порушення нервової 

системи, як тремтіння  кінцівок, слабкість, часте серцебиття. 

8) Надлишок кофеїну сприяє часте сечовипускання, що виводить солі з 

організму у великих кількостях. 

9) Таурин і глюкуронолактон міститься в 2 банках енергетика в кількості, що 

перевищує в 500 разів нормальну денну дозу цих амінокислот. У поєднанні з 

кофеїном ці речовини здатні сильно виснажити нервову систему людини. Вчені 

продовжують дослідження впливу цих речовин на організм. 

10) Кофеїн, вуглекислота й інші складові енергетиків дратують стінку 

шлунка і можуть призвести до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої 

кишки, а також гастритів. 

Отже, негативний вплив енергетиків на організм людини в 2 рази перевищує 

позитивний вплив. Енергетичні напої очолюють шосте місце у рейтингу 

шкідливих продуктів.  
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У природних водних об’єктах якість води оцінюється з точки зору екології, 

санітарно-гігієнічного та водогосподарського підходів. Екологічні нормативи 

призначені для охорони водних екосистем від антропогенного навантаження; 

санітарно-гігієнічні – забезпечують охорону здоров’я населення; 

водогосподарські нормативи забезпечують якість води для питного, 

рибогосподарського, промислового та с/г водокористування [1, 2]. 

Одна з категорій вод –  вода рибогосподарського призначення – вимагає для 

токсичних речовин більш жорсткі норми ГДК [1, 2]. Винятком є Сd(ІІ) та Pb(ІІ) 

– для них нормативи менш суворі, ніж до питної води. В останній час у розвитку 

рибницької галузі велику роль відіграють фермерські господарства. Однак, 

однією із невирішених до кінця проблемою в цих фермерських господарствах є 

розробка технологічних заходів, що дозволять підвищити загальний екологічний 

стан водойм, і як наслідок, це призведе до збільшення виходу товарної рибної 

продукції.  

В результаті порушення гідрохімічного стану водойм, надходження хімічних 

забруднень до яких відносяться агрохімічні засоби боротьби із шкідниками та 

захворюванням рослин, відходи побутових стічних вод та важкі метали [3-5] 

відбувається погіршення якості води і створюються загрози для життя 

гідробіонтів. Це призводить до використання неякісної рибної продукції в їжу та 

несе небезпеку для організму людини. Тому, необхідними є проведення 

гідрохімічних досліджень та хімічного аналізу водойм і здійсненні прогнозів 

щодо їх використання із метою рибогосподарського призначення. 

На організми риб, зокрема на їх метаболічні процеси, впливає хімічний склад 

ґрунтових вод, наявність у воді бактерій, нижчих рослин, безхребетних, а також 

внесених кормових добавок, що застосовуються для вирощування риби. Тому, 

для нормальної життєдіяльності риб та підтримки на певному рівні 

життєстійкості їх організмів у ставках необхідно створювати та контролювати 

гідрохімічний стан. Серед провідних показників найбільш важливе значення 
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мають температурний, газовий, сольовий режими води, вміст хлоридів, фосфору 

тощо.  

Проведено дослідження води рибного ставку (с. Глеваха, Київської обл.) та 

здійснено аналіз на присутність хімічних елементів у воді. На основі отриманих 

результатів встановлено, що у ставку показник рН води коливався у межах 7,45-

8,35. Ці результати  співпадають із нормативними показниками рівня рН у воді 

для ведення рибогосподарства, при цьому оптимальними значеннями для 

вирощування риб є наступні межі рівня рН у воді: 7,41-7,45. За таких умов в 

організмі риб активно відбуваються метаболічні процеси та пригнічується 

патогенна мікрофлора.  

Лужність обумовлюється присутністю у воді бікарбонатів, карбонатів та  

гідроксидів металів. Також впливають на величину лужності такі речовини як 

фосфати, силікати, борати. 

Як свідчать рибогосподарські нормативи, взимку у ставках окислюваність 

води не повинна перевищувати 15- 20 мг кисню на 1 л. Результати наших 

вимірювань масової концентрації розчиненого кисню у ставках показали, що їх 

значення було в межах норми і в середньому становило 13,16 та 14,56 мг/л О2. 

Хлориди можуть бути представлені у воді набором різних солей, серед яких 

CaCI2 , MgCI2, NaCI та KCI). Як відомо, поширені у природі співвідношення Са2+
, 

Mg2+, Na+ – 2:1:1, інші хлориди присутні у незначних кількостях. За результатами 

проведених вимірювань встановлено, що концентрації хлоридів у воді ставку не 

перевищували нормативні значення та складали 45-42 мг/л. Оскільки відбір проб 

здійснювали весною, то їх вміст у воді ставків був вищий, ніж у осінній період. 

Це пояснюється надходженням весною хлоридів у ставки зі стічними талими 

водами, оскільки озеро знаходиться у центрі сільської місцевості, де взимку 

застосовували сіль від ожеледиці.  

Слід враховувати, що хлориди можуть бути мінерального (гіпс, хлористий 

магній) та органічного (сеча, стічні води) походження. Хлориди органічного 

походження можуть обумовлювати зниження у воді кисню. Вміст мінерального 

фосфору РО4
3 – у воді ставків дорівнював 0,08-0,09 мг/л, що відповідало 

нормативам і було достатнім для розвитку фітопланктону.  

Досліджували загальну жорсткість води. Для рибоводних ставків занадто 

м'яка вода із низькою жорсткістю небажана, оскільки, щоб забезпечити потреби 

водних організмів у кальції та магнії, необхідна вода, жорсткість якої не нижче 

приблизно 2 мг-екв/л [2]. Воду з меншою жорсткістю рекомендується вапнувати. 

Як показали результати наших досліджень, загальна жорсткість за найменшим 

значенням становила від 5,9 мг-екв/л до 6,3 мг-екв/л, що класифікувало воду як 

середня жорсткість, а найвищим було значення 10,1 мг-екв/л, що відповідало як 

жорстка вода.  

Особливе значення має вміст заліза у воді для рибогосподарських цілей, 

оскільки гідроксид заліза має здатність накопичуватись у зябрах риби, що 

призводить до її загибелі. Тому цей показник, а саме, вміст заліза у воді для 

рибогосподарського призначення на порядок нижче ніж у нормативі для питної 

води, ДСТУ7525:2014.  
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Гідрохімічні характеристики традиційно є основними характеристиками,  що 

дозволяють зробити висновок про екологічний стан водойм та їх призначення 

для рибогосподарського використання. Отже, проведення гідрохімічних 

досліджень є нагальною потребою при аналізі водойм і здійсненні прогнозів 

щодо їх використання.  

Підвищити рибопродуктивність, можливо при комплексному дослідженні 

провідних показників у рибництві (гідрохімічний стан водойм, швидкість росту 

риби тощо), що дозволять охарактеризувати особливості технології 

вирощування молоді та товарної риби у конкретних умовах рибного 

господарства [3]. 

Найбільш небезпечними серед можливих хімічних забруднювачів являються 

важкі метали: Pb, Cd, Hg, Cu, Zn [4-6], які мають пролонговану дію і здатність 

накопичуватись у рибах та по трофічних ланцюгах потрапляють до організму 

людини, що призводить до негативних наслідків, насамперед, екологічно 

залежних хвороб.  

Отже, за результатами хімічних аналізів вода із озера за основними 

показниками якісного складу відповідає рибогосподарським вимогам. За 

сольовим складом вода є високомінералізованою. В окремі періоди дещо 

підвищувалася окиснюваність води, що свідчить про накопичення органічних 

речовин, але не виходить за граничні норми. Інші якісні показники знаходились 

у нормативних межах протягом сезону.  
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Each of the international monetary systems that have existed throughout their 

history, as forms of organization of international monetary relations covered the scope 

of the entire international economy and international economic relations.  

The principal components of the international monetary system are always national 

and supranational currencies, international payment assets, exchange rates and parities, 

mutually agreed terms of currency convertibility, the international currency market, 

international financial institutions, and interstate organizations for currency 

regulations. As practice shows, the specific composition of each of the currency 

systems depends on the specific situation in international economic relations in which 

this system operates. As the nature of these relationships is quite dynamic, international 

monetary systems have their own evolution and history. 

As the first international monetary system can be distinguished system of gold 

standard (gold standard): the standard currency unit was equivalent to the value of a 

certain weight of gold, emіtents of money guarantee, under certain conditions, the 

redemption of money spent on gold of this weight. 

The next international monetary system in the history of such systems: the gold 

bullion standard - is similar to the principles of the gold standard, with one exception: 

this system determined the minimum amount of national currency to be converted into 

gold. At the time, it was the equivalent of a corresponding gold bar. Money ceased to 

be virtually convertible into gold, but it was still used to balance economic turnover. 

Gold exchange standard system: along with the gold bar system; the currency of 

one country can be exchanged for gold, but before that it must be exchanged for the 

conversion currency of another country (mainly the US dollar). 

Bretton Woods system: gold - the main reserve and payment instrument; parities 

of convertible national currencies, expressed in gold or US dollars; current exchange 

rates of convertible national currencies may fluctuate by 1% of the parity rate 

(monetary intervention); in the event of difficulties with payment and the need to 

change the exchange rate, individual member states have the opportunity to use special 

IMF loans. 

Multi-currency standard: separation of the gold market from the foreign exchange 

market, although gold reserves are still preserved; increasing financial stability - the 

crisis of one currency, even the dominant one, does not shake the whole system; 
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exchange rates reflect the system of economic potential of individual countries and 

their position in international markets. 

European Monetary System: based on stable exchange rates; exchange rate 

mechanism (ERM) to reduce fluctuations between the exchange rates of national 

currencies of the European Community (6 EU members); common currency ECU - 

European currency unit - a non-cash currency consisting of a basket of 9 EU currencies, 

later replaced in 1999 by the EURO; central bank intervention and lending mechanism 

- lending to countries with balance of payments difficulties (all EU member states). 

Each of these systems functioned for a certain time allotted to it by the history. The 

length of the period of operation of each of them was different, due to the rate of change 

in the nature of international economic relations. But common to all of them is the 

presence of negative aspects, the main of which can be reduced to the high cost of 

currency stability, the imbalance between the market mechanism and socio-economic 

goals, too widespread in combination with limited exchange rate, limited ability to 

automatically regulate the economy by appreciation or currency depreciation and a 

number of others, which with the onset of a critical moment in accordance with the 

nature of the international monetary system, the nature of international economic 

relations became a critical argument for changing the system and bringing it into line 

with relations.  

That is, the development of the international monetary system, its history and 

evolution reflect the main stages of evolution of national economies, international 

economic relations and the international economy as a whole. On the basis of such 

interrelation the discrepancy of principles of its functioning to modern needs of 

character of the international economic relations and all international economy 

periodically arises.  

The results of the analysis of the current situation in international economic 

relations and the nature of financial transactions provide some grounds for predicting 

in the near future the likelihood of relevant changes in the international monetary 

system. First of all, this may be due to the fact that attempts to use cryptocurrencies are 

beginning to play an increasing role in international financial settlements, which must 

eventually be taken into account in the structure of the international monetary system. 

Another already noticeable factor in the recent change in the nature of the 

international monetary system is the increasing penetration of large international 

corporations (such as Amazon, Alibaba Group, China Post, etc. into the 

implementation of the functions of international financial systems, including currency 

exchange and use).  

Obviously іn view of the above, quite possible changes may affect even the long-

standing role of the dollar as an international currency. Although it is necessary to take 

into account a wide range of possible factors influencing the situation, including 

unpredictable behavior of Chinese financial institutions in the international foreign 

exchange market and in international economic relations… 
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Modern cities are one of main drivers of economic growth and prosperity. At the 

same time, they present many challenges and problems. Urbanization is a process that 

is direct result of a city growth. For city to grow and urbanization process to proceed, 

it requires financial, human and land resources. In general, a new city construction 

projects affect or directly use neighboring land areas. Besides for city to supply itself 

with power and food, neighboring territories are used for power plants, agricultural 

land, and waste landfills. All of the above-mentioned process lead to short term (1-5 

years) and long terms (20+ years) ecological consequences. In Figure 1 author provides 

a model of potential ecological consequences as both direct and indirect results of 

urbanization process.  Consequences are divided into two categories – those that 

directly affect city and those that affect land cover and city surrounding areas. Among 

main ecological consequences of rapid, extensive urbanization process are 

deforestation, soil and water contamination, carbon and greenhouse gases emissions, 

public health decline [1, 2, 3, 4].    

Fig. 1 Urbanization process potential ecological consequences   
Source: prepared by the author based on data [1, 2, 3] 

 

Ecological consequences can result in or even directly affect both city level and 

national economic growth, GDP rate. Table 1 provides classification of main cost 

parameters of general economic costs that are result of ecological processes. The author 

classified and outlined five major ecological processes that are directly affected by the 

urbanization. However, we should note that all of them are directly connected and can 
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influences one another.  City expansion, waste disposal, heavy industries, power 

generation (especially nuclear and coal based) and transportation are main catalyst of 

deforestation, water quality reduction and carbon emissions.  With Paris Agreement 

many counties now spend large portion of their GDP to battle ecological consequences. 

They must pay huge economical price to reduce negative public health and 

environment consequences [6].   

 

Table 1 Classification of ecological process affected by urbanization  

Process Parameters Affects Affected by 

Deforestation Rate, km2/year 

Forest loss, ha 

Cross-border 

deforestation index, 

points 

Reforestation rate, 

km2/year 

Ecosystem social 

value, $/ha 

Carbon emissions 

Soil erosion 

Flooding/drought 

Water cycle 

changes 

Ecosystem and 

natural habitat 

damage 

City 

expansion/construction 

Agricultural land use 

Wood processing 

industry  

Water quality 

reduction 

Ratio of requirements 

to supply, % 

Drought intensity 

index, points 

Water pollution, 

tons/cubic km 

Drinking water quality 

index, points  

Drinking water 

supply for 

population and 

livestock  

Agricultural crops 

growth and soil 

usage 

General level of 

fresh water supply 

and public health  

 

Agricultural 

groundwater usage 

Energy facilities 

consumption 

Industrial, personal 

non-consumption 

usage   

Carbon 

emissions 

Emissions, per 

capita/per km2, cubic 

tons per year 

Cost over time of 

emitting, $ per ton 

Costs of reduction, $ 

per ton, % of GDP 

 

 

General 

population health 

Temperature 

increase  

Water and soil 

quality reduction 

Public and personal 

transportation 

Agricultural livestock  

Waste storage 

Power generation 

Industry  

Waste  Transportation, $ per 

ton (m3)  

Waste generation, kg 

per capita 

Landfill storage cost, $ 

per ton 

Soil 

contamination 

Air contamination 

Fresh and sea 

water 

contamination 

Greenhouse gas 

Industry 

Commerce 

General public 

Agriculture 
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Waste recycling costs, 

per ton 

emissions  

Public health 

Public health National/municipal 

health spending, $ per 

capita, % of GDP 

Sustainable 

development, $ 

investment, % of GDP  

 

City budget 

spending  

Personal health 

and wellbeing  

Social situation 

and demographics   

Economic growth 

rate 

Carbon emissions 

Water and air 

contamination 

Food contamination 

Viruses and pandemics  

Source: prepared by the author based on data [1, 2, 3, 4, 5,6] 
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With the development of civilization, society, despite all the measures taken, can 

not prevent global conflicts, international crises, political mistakes and unforeseen 

situations. Limited natural, human and financial resources, uncertainty of the 

environment of the subjects leads to the emergence of new risks and increasing their 

impact on all spheres of human activity. The combined effect of risks and the 

accumulation of imbalances form the preconditions for economic downturn and crises, 

which are one of the phases of economic cycles. The cyclical nature of economic 

development is recognized as the most general and important pattern of socio-

economic relations.  

Cyclicality is a form of development of the national economy and the world 

economy as a whole, it is a movement from one macroeconomic equilibrium in the 

economy as a whole to another. Cyclicality is characterized by periodic ups and downs 

of economic conditions. In periods of increasing economic activity, the economy 

develops mainly in an extensive way, and in periods of declining economic activity – 

the beginning of mostly intensive development. The cycle is always repetitive, 

different in completeness. We always start with something and end with something. 

We have the opportunity to observe such a situation in the economy. 

Studying the problems of cyclical economic development, scientists focus on the 

relationship of economic and credit cycles [1-2]. The main reason for the cyclicality, 

researchers believe excessive lending and a significant increase in the share of credit 

in the sources of financing of enterprises. In the formation of the economic cycle, the 

banking system plays a dual role: in the growth phase provides the opportunity for 

speculative behavior, and in the crisis phase worsens the consequences of its 

implementation through the contraction of credit. The impact of cycles on the 

performance of banks through the formation of expectations is also discussed in the 

principles of reliable stress testing, defined by the Basel Committee on Banking 

Supervision. In particular, the document notes that in times of prolonged expansion, 

banks tend to underestimate the risks [3].  

In 1867, John Mills prepared a report on credit cycles and the period of trade panic, 

in which he emphasized the mysterious forces that cause excessive expansion or 

contraction of trade during a certain period. He categorically stated that "there is no 

doubt that almost every ten years there is a huge and sudden increase in demand in the 

credit market, accompanied by large volumes and unexpected demand for credit, which 

leads to the temporary destruction of the credit system." He noted that "commercial 

credit goes through all the transformations inherent in the life of the individual: 
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childhood, transition to adulthood, and death." According to Mills, the movement of 

the credit cycle is guided by moral reasons – the reason is not in the wallet, but in the 

soul: favorable conditions generate optimism, recklessness and stagnation.  

Alfred Marshall, in The Economics of Industry (1879) and later in The Beginnings 

of Political Economy (1890), considers the crisis to be a phenomenon associated with 

the infinite expansion of credit: so that the loan can function on a solid basis, accurate 

predictions and that the unlimited expansion of the loan, which is the main cause of 

economic turmoil, is kept within these limits. All the authors cited above emphasized 

the link between the scale of credit operations and cyclical changes in production: 

excessive credit expansion generates fictitious intermediate demand, which distorts the 

real picture and forces entrepreneurs to make ill-considered decisions in market 

strategy. The expansion of credit limits leads to an increase in orders and stocks, ie to 

unjustified investments in working capital through borrowed funds. As a result, there 

is a destruction of the links between supply and demand, which is a prerequisite for the 

emergence of the economic crisis. Thus, a worldview typical of the mid-nineteenth 

century was formed, according to which the crisis is a phenomenon associated mainly 

with money circulation, bank credit and public finance. 

This allows us to conclude that the cyclical development of the economy is largely 

due to the inability of economic agents to objectively assess risks and respond 

adequately to them. The study of the specifics of the development of the financial sector 

of Ukraine gives grounds to assert that it is the volume and quality of the total loan 

portfolio of banks that have a dominant influence on the cyclical nature of economic 

development. The dynamics of such indicators as the ratio of lending to financial 

corporations and GDP, as well as indicators of the quality of the total loan portfolio of 

Ukrainian banks are important characteristics for studying the cyclical nature of 

economic development. Given the fact that in domestic practice the quality of 

consumer loans is constantly declining, we consider it appropriate to include in the 

calculation and the amount of loans granted to individuals. Analysis of the dynamics 

of these indicators (the ratio of the loan portfolio to GDP – KP / GDP; the ratio of 

reserves for credit operations to the total loan portfolio of banks – R / KP) give reason 

to conclude that they are in antiphase.  

During the recovery phase, ie before the crisis of 2008, credit expansion was 

observed and lending volumes grew rapidly, which was inevitably accompanied by an 

increase in risks, and accordingly reserves should increase. However, reserves for bank 

lending operations, on the contrary, decreased and were therefore unformed. This 

means that in the phase of economic growth, banks tend to underestimate the risks, 

including credit, which negatively affects not only the financial stability of the banking 

system, but also the phase of recession in economic cycles.  

The same tendency to underestimate risks is characteristic of the activities of 

international banks. It is this conclusion of the experts that prompted the inclusion in 

Basel III of countercyclical buffers created to prevent the bankruptcy of banks in the 

face of excessive credit growth. Starting in 2009, Ukrainian banks were forced to 

review the quality of their loan portfolios and build up reserves in much larger amounts, 

which ultimately led to a significant loss of the banking system in the amount of 38,450 

million. UAH in 2009.  



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 30 

The rapid growth of risks in the post-crisis period (not only financial but also 

political) required the formation of significant reserves, becoming the main cause of 

unprofitable activities and the liquidation of many banking institutions in the coming 

years. In the period 2010-13, the volume of bank lending decreased significantly, while 

reserves, on the contrary, increased, which confirms the conclusion about the 

movement of these indicators in antiphase. This gives grounds to make assumptions 

about the significant influence of subjective factors on the process of bank 

management, and hence on the state of the economy as a whole. To overcome the 

negative impact of economic cycles on social development, it is necessary to analyze 

global imbalances, because the emergence of financial crises is caused by such 

imbalances.  

The emergence of such crises can be predicted and avoided if we identify countries 

or regions that attract too much foreign investment or, conversely, invest excessive 

amounts in the economies of other countries. In order to avoid global financial turmoil, 

macro-prudential supervision is needed both globally and within individual states or 

their associations. To avoid underestimating the risks, it is necessary to conduct reverse 

stress testing and search for the worst-case scenarios. 

The cyclical development of the economy and the vulnerability of banking systems 

is due not only to objective but also subjective factors, which at the societal level take 

such forms of behavior as short-sightedness (distressmyopia), herd behavior 

(herdmentality). Herd behavior cannot be avoided, but it is necessary to create a 

developed information infrastructure to mitigate the impact of negative consequences.  

It is necessary to develop and legislate a mechanism for reviewing the priority of 

goals in a financial or banking crisis, as well as providing authority to use non-standard 

instruments of monetary regulation of the economy. The functions of the NBU and 

other state bodies to maintain the stable and dynamic development of the financial and 

banking system should be enshrined in law, as well as the tools and powers that allow 

them to perform these functions. In order to ensure prompt and coordinated action in 

the event of a threat of a financial or banking crisis, the mechanism of interaction 

between the NBU, other supervisory authorities and executive bodies of the state 

should be legally established. 
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Динамічний характер ситуації в економіці України змушує підприємців 

шукати нові можливості для розвитку свого бізнесу. Особливо актуальними є ці 

пошуки для аграрної сфери економіки, де інтенсивно відбуваються процеси її 

дуалізації і відповідної поляризації виробників продукції на великих і малих за 

розмірами. Одним із найбільш реальних на даний час шляхів вирішення 

проблеми є пошук кожної із зазначених груп своїх ніш на ринку 

сільськогосподарської і агропродовольчої продукції. Для великих виробників – 

це вирощування традиційних і переважно експортоорієнтованих  культур 

(зернових, сої, соняшнику, ріпаку) та розвиток  м’ясного скотарства і 

птахівництва. Малі виробники набагато більше диверсифікують напрямки своєї 

спеціалізації шляхом вирощування різноманітних так званих нішевих культур, 

серед яких – іюрга, азиміна, нігелла, зізіфус, пао-пао, лохина, чорниця, 

журавлина, жимолость, ожина і суниця; горіхи; фундук; сорго, прянощі, свіжа 

зелень, льон, шафран, екзотичні злаки (спельта, жито, кіноа), овочі –спаржа, 

цибуля-шалот, цибуля-порей, батат, гарбуз та часник; екзотичні гриби,  трюфелі; 

практично всі бобові, зокрема сочевиця, нут, маш, квасоля, боби і навіть горох; 

лікарські трави, марихуана; коноплі  - та у продовольчому плані нетрадиційних 

для країни тварин і  птиці – страусів, фазанів, равликів, змій, жаб, виробництво 

молока і сирів кіз, овець, кобил, ослів, буйволів. Сюди ж можна віднести галузі 

аквакультури (розведення устриць, раків тощо) та вермикультури а навіть і 

бджолярство, які інтенсивно розвивається в Україні за останні роки. Великий 

потенціал у нішевому агробізнесі в Україні має органічний його напрямок. 

Основні специфічними характеристиками, що дають підстави для віднесення 

тих чи інших сільськогосподарських культур до категорії нішевих, на думку 

більшості дослідників та практиків, є: малорозвиненість конкретного ринку, 

перевищення попиту над пропозицією, низька конкуренція у секторі 

виробництва продукції таких культур,  високі закупівельні ціни та високий 

рівень дохідності з одиниці площі вирощування за відносно мінімальної потреби 

в площі, висока питома частка нематеріальної (інтелектуальної) складової в 

доданій вартості і ціні реалізації, відсутність кооперації. Нішеві культури, як 

правило, досить трудомісткі та ресурсовитратні  у вирощуванні і їх виробництво 

досить складно або взагалі неможливо масштабувати. Переорієнтація на нішевий 

напрямок виробництва вимагає перехідного періоду, під час якого в більшості 

випадків прибутки не одержуються, а лише здійснюються інвестиції. Тому 

значну роль в цьому плані могла б відіграти реальна підтримка і сприяння 

держави. 
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Образно кажучи, нішеві культури та продукти переробки продукції їх 

вирощування реально дозволяють невеликим і малим фермерським 

господарствам та домогосподарством завоювати і утримувати своє місце під 

сонцем на відповідним ринках. На жаль, масштаби таких напрямів 

диверсифікації агробізнесової діяльності наразі в Україні є надто низькі. 

Причинами є брак досвіду, дорожнеча вихідних матеріалів, обмежений доступ 

до  кредитних ресурсів, відсутність культури споживання такої продукції в 

країні, відсутність належного інформаційно-консультативного забезпечення і 

державної підтримки. Не менш важливим гальмуючим чинником є відносно 

висока трудомісткість і складність технології вирощування чи виробництва 

продукції, яка повинна бути витримана по максимуму.  

Обмін необхідною інформацією серед виробників нішевої продукції є досить 

утруднений не лише через відсутність відповідної системи, але й через брак 

власне такої інформації. Публікації на цю тему є досить розрізнені і в основному 

«інтернетного» інформаційно-констатуючого характеру. Найбільше аналітичної 

інформації про стан нішевого виробництва в Україні та певні перспективні 

напрями його дальшого розвитку можна одержати хіба що з публікацій 

Ю.Кернасюка (Кернасюк 2015; Кернасюк 2018). 

Ситуація із зміною клімату змушує задуматись над можливостями 

диверсифікувати  напрями своєї діяльності і великі агрохолдинги. На полях 

компанії ПрАТ «ЛНЗ», крім основних культур, сіють ще й льон, коріандр, 

спельту, сочевицю та гірчицю (Лутицька, 2017). HarvEastHolding вирощує зараз 

сочевицю та інші бобові - прибутковість сочевиці виходить вищою, ніж 

соняшнику. З кожного гектара посівів сочевиці холдинг отримує по 18,2 тис. 

грн/га доходу, а соняшнику – тільки 15,6 тис. грн/га, тому що врожайність 

культур практично однакова, а ціни – вищі (Над прірвою маржі…,2017с). 

 Таким чином, нішеві напрямки агробізнесу в Україні наргазі показують 

реальну тенденцію до нарощування масштабів, але темпи цього нарощування є 

ще надто низькі. 
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Підприємства й організації є відкритими системами, вони піддаються впливу 

різноманітних факторів макросередовища, під дією цих сил формуються 

можливості та загрози їх діяльності. Зміна факторів навколишнього середовища 

та напряму їх дії на підприємство створює певне середовище його існування. 

Деякі з цих чинників можуть суттєво впливати і на соціальний розвиток 

колективу підприємств, змінюючи його клімат, вимоги до персоналу, цінності 

тощо. Така ситуація вимагає від керівництва виконання дій з встановлення 

чинників та вагомості їх впливу, а також розробки заходів з реагування. Питанню 

формування стратегії соціального розвитку трудових колективів присвячені 

роботи багатьох вчених, серед яких відомі дослідження Н. Сичової [1], Т. Шкоди 

[2], Г. Горіної [3], Т. Андрєєвої [4], Л. Клименко, О. Загороднюка, Ю. Халахури 

[5] та багатьох інших. У роботах зазначених вчених досліджується 

переорієнтація соціально-економічного розвитку колективів в залежності від 

цільових орієнтирів підприємства. Автори, погоджуються з висновками та 

рекомендаціями дослідників і пропонують звернути увагу на значенні та впливі 

чинників макросередовища при формуванні політики соціального розвитку 

колективів.  

Авторами пропонується узагальнення чинників макросередовища, які 

впливають на соціальний розвиток колективу підприємства, з метою подальшого 

визначення позитивного та негативного їх впливу для розробки відповідних 

заходів управління соціальним розвитком колективу. Вважаємо, що для 

уникнення невизначеності та високого ризику, потрібно своєчасно стежити за 

змінами у макросередовищі. До чинників макросередовища, які є вагомими у 

формуванні соціального розвитку колективу пропонується віднести такі: 

політичні, економічні, правові та соціальні. Зрозуміло, що чинники 

макросередовища, можуть як сприяти соціальному розвитку (бути 

прогресивними), так і гальмувати його (бути регресивними). У зв’язку з цим, 

пропонується зовнішні фактори, які формують стан соціального розвитку 
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колективу підприємства, розподілити за напрямом впливу і результати звести до 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація складових зовнішніх факторів, що формують стан соціального 

розвитку колективів підприємств 
Фактори 

зовнішнього 

середовища 

Прогресивні складові факторів 

впливу на соціальний розвиток 

колективу 

Регресивні складові факторів 

впливу на соціальний розвиток 

колективу 

Політичний 

фактор  
− рівень політичної 

стабільності, яка забезпечує 

державну підтримку життєво 

важливих галузей і підтримку 

суб’єктів господарювання;  

− тісне співробітництво з 

місцевими органами влади з 

метою вирішення окремих 

завдань стосовно інтересів 

підприємств; 

− сприятлива соціальна 

політика держави ; 

− демократизація 

суспільства; 

− стійкість політичних 

структур. 

− рівень свободи економічної 

діяльності; 

− захищеність бізнесу; 

− велика диференціація доходів 

населення, яка породжує соціальну 

несправедливість; 

− фінансова незабезпеченість 

державою соціальних послуг; 

− низький рівень державних 

соціальних гарантій; 

− політична та економічна 

нестабільність. 

 

Правовий 

фактор 

закони й постанови, які 

регулюють соціальну діяльність 

підприємств, умови праці, рівень 

соціальної захищеності та ін. 

− криміналізація економіки, 

корупція; 

− нестабільність правової бази; 

 

Соціально- 

економічний 

фактор 

− підвищення рівня доходів 

населення,  

− підвищення життєвого 

рівня населення; 

− зайнятість населення; 

− збалансований ринок праці; 

− розвиток культури, спорту, 

туризму; 

− пенсійне забезпечення та 

соціальне страхування; 

− доступність медицини, 

освітніх послуг; 

− забезпечення екологічної та 

інформаційної безпеки,  

− темпи інфляції й процентні 

ставки;  

− несприятлива податкова 

політика; 

− необґрунтовані високі ціни на 

енергоносії та комунальні послуги, 

житло та ін.; 

− незадовільний стан житлово-

комунального сектору, 

транспортного обслуговування; 

− високий рівень трудової 

міграції, відплив інтелекту; 

− неефективна демографічна 

політика. 

 

Узагальнення факторів зовнішнього середовища дозволяє не тільки виявити 

їх вплив на соціальний розвиток колективу підприємства, а й вчасно вжити 

заходи щодо зниження їх негативного впливу. Таким чином, виявлення та 

класифікація факторів зовнішнього середовища на прогресивні та регресивні 
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складові, що впливають на соціальний розвиток колективу підприємства, 

дозволить підприємству не тільки враховувати й певним чином реагувати на них, 

але й допоможе у виборі стратегічного напрямку соціального розвитку 

колективу підприємства при здійсненні управління даним процесом. 
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Основною функцією держави у галузі охорони здоров’я громадян України є 

забезпечення комплексу заходів щодо збереження, покращення якості здоров’я 

та запобігання масовим, насамперед, інфекційним захворюванням, які у разі 

набуття некерованого перебігу призводять до значних втрат трудового 

потенціалу нації через інвалідність та смертність населення. У ст. 49 Конституції 

України громадянину держави гарантується забезпечення санітарно-

епідемічного благополуччя. 

Міжнародний досвід організації державних заходів щодо запобігання 

розвитку соціально-небезпечних хвороб підтверджує існування різноманітних 

підходів щодо механізму державного впливу на цю проблему. 

На сьогодні соціально значущі хвороби розглядають як одну з основних 

загроз для здоров’я населення, а також суттєвий тягар для органів охорони 

здоров’я та суспільства в цілому. 

Враховуючи епідемічну ситуацію, що склалася з розповсюдженням 

соціально-небезпечних інфекцій в Україні, а саме інфекції, обумовленої вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), в тому числі і серед військовослужбовців 

Збройних Сил України (ЗСУ), а також усвідомлюючи потенційний негативний 

вплив військових конфліктів на епідемічну ситуацію та збільшення ризиків 

інфікування військовослужбовців, Санітарно-епідеміологічним управлінням 

Командування медичних сил Збройних Сил України спільно з Міжнародною 

громадською організацією “Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу і 

туберкульозу” продовжує реалізацію  ефективної стратегії протидії соціально-

небезпечним інфекціям серед особового складу Збройних Сил України. 
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З метою покращення ситуації щодо запобігання розвитку соціально-

небезпечних інфекційних хвороб серед військовослужбовців ЗС України 

запроваджено ряд соціально-профілактичних програм за участю благодійних 

організацій та міжнародних благодійних фондів (МБФ). До складу 

вищезазначених увійшли: МБФ “Альянс громадського здоров’я”, Благодійна 

організація “Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД” та 

Міжнародна громадська організація (МГО) “Міжнародний інститут проблем 

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу”. 

Одним з етапів досягнення поставленої мети стало підвищення якості та 

ефективності проведення тестування, консультування та вдосконалення знань 

медичного персоналу закладів охорони здоров’я МО України в реалізації 

програмних інтервенцій з використанням тестування та консультування на 

ВІЛ/СНІД. 

За звітний період санітарно-епідеміологічним управлінням Командування 

Медичних сил Збройних Сил України, із залученням слухачів Української 

військово-медичної академії, було опитано 3370 військовослужбовців, які 

залучені до сил та засобів об’єднаних сил для здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі і стримування агресії Російської 

Федерації на території Донецької та Луганської областей.  

Методом математичної статистики було проведено обробку анкетування та 

встановлено, що групу ризику зараження ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами 

В, С та сифілісом складають 49,8 % (1628 осіб), оскільки: 

а)  вели невпорядковане статеве життя, в тому числі без використання засобів 

захисту; 

б) були споживачами ін’єкційних наркотичних чи/та психотропних речовин 

(в тому числі голками, шприцами спільного користування); 

в) мали переливання крові та/або її препаратів чи проходили лікування 

гемодіалізом; 

г) робили татуювання чи мали досвід косметичних процедур, при яких 

можливий контакт з кров’ю; 

д) мали діагностичні, лікувальні, профілактичні втручання (в тому числі і 

стоматологічні) з ушкодженням шкірних покривів та слизової оболонки 

протягом останнього року.  

Особовому складу, який було визначено як особи з підвищеним ризиком 

зараження ВІЛ-інфекцією та/або вірусними гепатитами В, С, було 

запропоновано пройти добровільне анонімне тестування після проведення 

індивідуального дотестового консультування та заповнення ним інформованої 

згоди на проходження тестування. За результатами даного тестування було 

визначено, що у 1,29% випадків (21 особи) отримано позитивний результат. Ці 

військовослужбовці були направлені на подальше визначення наявності 

інфекційних захворювань (ВІЛ-інфекцією та/або вірусними гепатитами В, С) 

методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) до цивільних центрів 

профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом. 

На даний момент, для поліпшення та модернізації системи роботи військово-

профілактичної медицини, удосконалення знань щодо епідемічної ситуації з 
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розповсюдження соціально-небезпечних інфекцій та доопрацюванню шляхів 

запобігання інфікування та елімінації даних захворювань, рекомендовано: 

1. Встановлення довірчих відносин між лікарем та пацієнтом для підвищення 

відсоткового співвідношення правдивих відповідей. 

2. Проведення поглибленої санітарно-просвітницької роботи щодо можливих 

шляхів інфікування, клінічної картини та можливих наслідків соціально-

небезпечних інфекцій. 

3. Модернізація системи анкетування, розробка більш деталізованих анкет 

для визначення груп підвищеного ризику серед особового складу Збройних Сил 

України.  

3. Проведення санітарно-просвітницької роботи з особовим складом 

Збройних Сил України з метою підвищення соціальної свідомості.  
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Вступ. В умовах ведення гібридної війни на сході України надання якісної 

медичної допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям, їх повноцінне 

лікування і реабілітація, із застосуванням новітніх технологій, є найвищим 

пріоритетом держави [1, 2]. 

За свідченням авторів (А.В.Верба, 2016; А.В.Верба, А.М. Галушка, 2016; 

І.П. Хоменко, 2019), організація надання якісної і своєчасної медичної допомоги 

пораненим, їх швидка евакуація, подальше лікування та реабілітація 

забезпечують не тільки збереження життя, але й швидке відновлення 

боєздатності понад 80% поранених в умовах сучасних збройних конфліктів [3, 4, 

5]. 

Особливо це стосується організації надання військовослужбовцям 

спеціалізованої допомоги військовослужбовцям з пораненнями і травмами 

щелепно-лицевої ділянки, значення якої в системі етапного лікування поранених 

та хворих у сучасних умовах проведення антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областях (далі – АТО/ООС) обумовлено 

значним зростанням у структурі санітарних втрат питомої ваги тяжких та дуже 

тяжких ушкоджень [6]. 

Мета дослідження. Вивчення особливостей організації спеціалізованого 

лікування військовослужбовців з ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки на 

основі особливостей функціонування системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення Збройних Сил України при проведенні антитерористичної 

операції/ операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської 

областей. 

Матеріал і методи дослідження. В ході роботи проводилося вивчення стану 

лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України при проведенні 

антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил на території Донецької та 

Луганської областей, дослідження показників роботи стоматологічної служби 

Збройних Сил України в умовах ведення збройного конфлікту. Використані 

методи системного аналізу, наукового узагальнення і метод статистичного 

аналізу.  

Результати та їх обговорення. Хірургічна допомога пораненим в умовах 

сучасних бойових дій здійснюється на фоні чіткої тенденції до збільшення 

частки щелепно-лицевих поранень в загальній структурі санітарних втрат. Серед 
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цих поранень зростає частка важких та поєднаних, що пов'язують з збільшенням 

кількості мінно-вибухових бойових пошкоджень. Якісно змінюються 

організаційно-евакуаційні заходи при наданні медичної допомоги пораненим в 

щелепно-лицеву ділянку.  Існують різні думки щодо кількості етапів (рівнів) 

медичної евакуації поранених. 

Водночас, досвід проведення АТО/ООС на Сході України, в тому числі 

особиста участь в ній автора, переконливо свідчить про те, що частка бойових 

поранень в щелепно-лицеву ділянку голови все ще залишається досить значною, 

якісно змінюються організаційно-евакуаційні заходи при наданні медичної 

допомоги вказаним пораненим, підходи щодо кількості етапів медичної евакуації 

поранених та відповідно рівнів надання медичної допомоги, питання медичної 

реабілітації військовослужбовців з наслідками вогнепальних поранень щелепно-

лицевої ділянки і тому проблема організації надання їм спеціалізованої 

стоматологічної допомоги залишається не вирішеною. 

Висновки. Доведено актуальність наукового обґрунтування удосконалення 

надання спеціалізованої стоматологічної допомоги військовослужбовцям з 

ушкодженням щелепно-лицевої ділянки голови шляхом якісних змін в системі 

лікувально-евакуаційних заходів з урахуванням досвіду проведення 

антитерористичної операції/ операції Об’єднаних сил на території Донецької та 

Луганської областях. 

Ключові слова: лікувально-евакуаційного забезпечення, антитерористична 

операція, спеціалізована стоматологічна допомога, бойові ушкодження 

щелепно-лицевої ділянки. 
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XXI століття - це час переходу до інформаційного суспільства, у якому 

якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення 

набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу 

країни. Національна доктрина розвитку освіти «Україна ХХІ століття» визначає  

пріоритетом розвитку освіти впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які забезпечують подальше удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 

молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві.   Впровадження електронного документообігу у навчальному 

закладі дозволяє ефективно управляти та контролювати роботу з документами, 

досягаючи швидкості виконання та економії часу. Використання ІКТ для 

регулювання документообігу має високий темп розвитку в сучасному освітньому 

просторі, адже загалом сьогодення неможливе без застосування засобів 

обчислювальної техніки. 

Нормативною базою при організації електронного документообігу у 

навчальному закладі є наступні документи: Закони України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий 

підпис», «Про інформацію» та  наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання». 

Концепцією «Нова українська школа» задекларовано курс на 

дебюрократизацію. Поступово школи мають відмовлятися від паперового 

документообігу та переходити до електронного. Надійним підґрунтям для 

переходу до такого документування є затребувані нині автоматизовані системи 

діловодства. Ефективне управління обігом електронних документів є 

немислимим без автоматизованих платформ. Системи е-документообігу 

забезпечують: оцифрування паперових документів, їх імпорт-експорт 

знаходження документів за реквізитами чи ключовими словами, кібербезпеку, 
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маршрутизацію документів, процеси узгодження е-документів, контроль за 

виконанням, централізований архівний фонд документів. Навчальний заклад, 

налагоджуючи систему е-документообігу, може обрати одну з двох стратегій: 

створити власний програмний продукт або скористатися готовими 

платформами. Власний програмний продукт є дорожчим, проте він дає 

можливість навчальному закладу підлаштувати функціонал системи під свої 

потреби та обрати оптимальну кількість операцій, котрі будуть зрозумілими 

працівникам і не потребуватимуть спеціального навчання, об’єднати в єдину 

цілісну систему необхідні закладу елементи готових систем,  забезпечити 

максимально безболісну інтеграцію системи електронного документообігу. 

Готова платформа має свої переваги: економія коштів на розробленні й 

упровадженні системи швидкість застосування.   

Говорячи про основні технології для функціонування електронного 

документообігу, важливо відзначити так звані хмарні технології. Це сервіс, 

основне завдання якого полягає у віддаленому використанні засобів обробки та 

зберігання даних. За класифікацією ЮНЕСКО розрізняють три основні види 

хмарних технологій: інфраструктура як послуга, платформа як послуга та 

програмне забезпечення як послуга. Одним з найбільш розповсюджених 

хмарних сервісів є Google Docs. Цей сервіс включає цілий набір зручних 

інструментів для редагування й оформлення документів. Існує можливість 

користування спільним доступом документами, де керівник може разом зі своїми 

заступниками раціонально та результативно вносити дані до документів на 

віддаленому доступі, запропоновувати правки до створених документів, 

перевіряти достовірність та правильність даних. Наприклад, вище зазначенні дії 

можуть бути виконанні у випадку коли керівник у відрядженні. Використання 

електронного документообігу відповідає основними засадам розвитку 

інформаційного суспільства, які включають пріоритетні заходи, що спрямовані 

на реалізацію державної політики у зазначеній сфері, здійснення яких, зокрема, 

забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та 

ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві, створить умови для приведення рівня і якості 

освітнього потенціалу у відповідність з вимогами забезпечення інноваційного 

розвитку України 

Перевага використання електронного документообігу в школі надає ряд 

переваг:  можливість вміщення в документ, крім тексту, мультимедійних даних;  

можливість використання заздалегідь заготовлених форм;  економія часового 

ресурсу при пошуку того чи того виду документа та при складанні звітності; 

зведення до мінімуму витрат коштів на копіювання і друк документів у 

паперовому вигляді; підвищення оперативності руху документів;  формування 

мобільного архівного фонду навчального закладу; підвищення доступності та 

прозорості інформації; полегшення контролю оброблення кореспонденції з боку 

дирекції навчального закладу; економія часового ресурсу при проведені 

перевірок закладу освіти контрольними органами; максимальна автоматизація 

документообігу; мінімізація впливу людського чинника при реєстрації, 

передаванні, зберіганні та знищенні документів, висока швидкість передачі 
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інформації за великою кількістю адрес;  економія паперу;  висока компактність 

архіву;  висока швидкість пошуку і одержання інформації. 

 Електронний документообіг в навчальному закладі є системою, що 

матеріалізує процеси збирання, перетворення, зберігання інформації, а також 

процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. 

Впровадження інтегрованої системи електронного  документообігу дозволить 

прискорити обмін документами, зменшити затрати праці на ведення діловодства, 

скоротить паперовий обіг, підвищить контроль виконання розпоряджень, 

дозволить уникнути помилок та дублювання та багато іншого. Тому розробка і 

впровадження сучасних інтегрованих систем документообігу у вигляді 

інтегрованого електронного середовища – це найближча перспектива будь-якого 

навчального закладу. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Ваш навчальний заклад уже перейшов на електронний 

документообіг?: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.pedrada.com.ua/article/308-qqq-16-m12-22-12-2016-vash-navchalniy-

zaklad-uje-pereyshov-na-elektronniy-dokumentoobg 

2. Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15  

3. Електронне діловодство: Навч. посібник для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 7.050102 « Економічна кібернетика» / О. В. 

Шпортько, В. В. Ступницький. Л. В. Шпортько, Н. І. Ступницька / За ред. О.В. 

Шпортька. – Рівне: РДГУ, 2006. – 88 с.  

4. Ларин М. В. Электронный документооборот : проблемы разработки и 

внедрения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cryptography.ru.  

5. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу: 

Навчальний посібник / О. Матвієнко, М. Цивін. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 112с. http://kullib.narod.ru/bibl.files/Teach/Teachposibnuk.pdf 

6. Хмарні обчислення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Хмарні_обчислення. 
 

 

 

  

  



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 45 

СУЧАСНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО 

ПРОФІЛЮ 
 

Дубневич Юрій Володимирович  
к.е.н., доцент, проректор з навчально-виховної роботи,  

Львівський національний аграрний університет 

 

Дубневич Наталія Юріївна  
старший викладач кафедри іноземних мов,  

Львівський національний аграрний університет 

 

У міру постійно зростаючої потреби в високоякісній вищій освіті й пошуку 

ефективних методів та технологій навчання нові перспективні підходи стають 

дедалі важливішими. Їхній пошук та впровадження у вищу освіту спричинені 

потребою держави у висококваліфікованих фахівцях, здатних вести професійну 

діяльність із закордонними партнерами. На сучасному етапі вступу України до 

світового співтовариства велике значення має набуває питання базової 

підготовки молодих спеціалістів, здатних успішно й ефективно реалізовувати 

міжнародну співпрацю завдяки набутим професійним навичкам та навичкам 

спілкування іноземними мовами. 

Існує низка сучасних інноваційних технологій та методів. Усі вони 

використовуються у процесі викладання іноземної мови згідно освітнього 

стандарту загальної базової освіти, і спрямовані на покращення володіння 

іноземними мовами студентів, а також на розвиток їхніх навичок і готовність 

продовжувати самостійне вивчення іноземної мови. Отже, інноваційні технології 

— це новітні шляхи, освітні методи та засоби, що сприяють вдосконаленню й 

ефективності вивчення іноземних мов. 

Сучасні технології викладання іноземних мов у вищій школі включають 

професійне навчання, застосування методу проєктів на занятті, технології ігор, 

технології інтенсивного та дистанційного навчання, застосування 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, як-от Zoom, робота з 

навчальними та контрольними комп’ютерними програмами на іноземній мові, 

підготовка презентацій, використання онлайн-ресурсів, вивчення іноземної мови 

в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронні листи), навчальні 

системи тощо. Інноваційні технології включають такі підходи до викладання 

іноземних мов, як [1, с. 56]: 

1) інтерактивні методи навчання, при яких відмовляються від 

авторитарного стилю навчання; орієнтація скеровується на особисті якості 

студента, розвиток таких форм навчання, як діалог та полілог; розуміння 

іншомовної комунікації як методу спонукання партнера говорити; розвиток 

інтересу студентів до здобуття знань; оцінка; самооцінка. 
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2) використання технічних засобів навчання (комп’ютери та мультимедіа, 

веб-застосунки) для самовдосконалення, контролю знань, зберігання й 

використання навчальних матеріалів (довідкові роботи з граматики, словники 

різних видів). 

Інтерактив можна розглядати як технологію, реалізовану завдяки активній 

взаємодії студентів у процесі навчання. Суттєвим є взаємонавчання, групова 

форма організації навчального процесу з реалізацією активних групових методів 

навчання для вирішення дидактичних завдань.  

Використання комп’ютерних технологій під час вивчення іноземної мови 

забезпечує студентам доступ до нових джерел інформації, підвищує їхню 

мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, а ефективність 

самостійної роботи відкриває нові можливості для творчості. Цей метод дозволяє 

засвоїти набагато більше матеріалів і дозволяє студентам демонструвати свої 

реальні знання. Студентам цікаво вивчати джерела нових видів інформації, і 

важливо, щоб засвоєння нової інформації здійснювалось за допомогою 

мультимедійних технологій у формі команд. Використання мультимедійних 

технологій дозволяє студентам самостійно готувати та представляти міні-

проєкти на тему спілкування. Головною перевагою мультимедійних технологій 

є можливість створювати інтерактивні освітні презентації, що дозволяють чітко 

представляти навчальні матеріали та ефективно засвоювати найскладніші 

предмети. 

На цьому етапі розвитку методології в сучасних університетах 

комунікативні методи є найважливішими при викладанні іноземних мов. Даний 

метод базується на створенні умов, близьких до фактичного процесу 

спілкування. Назва методу вказує на його спрямованість для оволодіння 

відповідними комунікативними навичками, тобто вмінням користуватися мовою 

в професійних ситуаціях. Це вільне спілкування є метою навчання. Тексти та 

вправи, пропоновані на таких заняттях, слід обговорювати й висвітлювати 

конфлікти, які спонукають студента до обговорення та висловлення власної 

думки. Керування навчанням здійснюється не через граматику, а скеровується 

комунікативними інтенціями.  

До інноваційних методів навчання належать: автоматизоване навчання у 

системі Moodle, метод ознайомчого читання, метод симуляції, метод імітації, 

метод навчання на станції, метод рольових ігор або бреінстормінгу, метод 

розгляду кейсів тощо. Розглянемо найефективніші методи навчання іноземної 

мови в сільськогосподарських університетах.   

Метод симуляції допомагає студентам відчути себе в певній ролі, яка може 

мати відношення до їхньої майбутньої професійної діяльності, суспільного 

життя або просто бути частиною звичайного повсякдення.  

Технологія методу навчання по станціях характеризується роботою 

студентів над навчальним матеріалом, який розміщений у вигляді станцій 

(студенти отримують плани роботи з обов’язковими та факультативними 

завданнями). Під час роботи над матеріалом на станціях студенти мають 

можливість вибору порядку виконання завдань, використовуваної соціальної 

форми (індивідуальна робота, робота в парі, групова робота) та розподілу часу. 
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Таким чином, студенти, які використовують цей метод, засвоюють самооцінку, 

аналіз власних успіхів у навчанні, планування й виконання етапів роботи та 

ефективне використання часу. 

Рольово-активні методи (ігровий дизайн, ділова гра, рольові ігри, метод 

імітації) займають чільне місце в практиці розвитку усного дискурсу студентів. 

Будучи активним методом, рольова гра залучає майже всіх учасників 

навчального процесу й спонукає їх до спілкування. Нормативне відтворення 

комунікативного матеріалу, призначеного для роботи в парах. 

Ефективні методи  навчання, які допомагають розвивати навички 

спілкування, включають, зокрема, тематичні дослідження, імітаційні вправи та 

тренінги. Найефективнішим методом є «тематичне дослідження», центральне 

місце якого займає робота студента над проблемними реальними ситуаціями. 

Метод допомагає практично засвоїти теоретичну базу та вихідний матеріал. 

Студенти розглядають проблему, аналізують ситуацію, презентують свої ідеї та 

рішення проблеми в рамках обговорення. Головними особливостями методу 

кейсового дослідження є наявність конкретної ситуації, розвиток студента чи 

групи ситуацій та оголошення результатів дискусії. 

Важливо, щоб теоретичні знання знайшли практичне застосування в 

процесі активного навчання, щоб студент мав можливість розвивати й 

вдосконалювати навички іноземної мови, а також застосовувати ділове 

спілкування іноземною мовою у майбутній професійній діяльності. На підставі 

викладеного варто підсумувати, що концепція викладання іноземних мов 

запроваджує нові підходи до організації навчального процесу. Тому сьогодні 

викладачам необхідно постійно вдосконалювати свої знання про сучасні методи 

викладання іноземних мов, щоб ознайомити їх з новітніми освітніми 

концепціями та технологіями. 
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Ефективне спілкування іноземною мовою неможливе без володіння 

вміннями міжкультурної комунікації з представниками різних культур 

незалежно від мови. Тому цілком правомірно постає питання про формування 

міжкультурної комунікативної компетентності (МІКК) учнів закладів загальної 

середньої освіти, у тому числі гімназії,  у процесі навчання іноземної мови.  

Розроблення методики формування МІКК, як і будь-якої іншої методики 

навчання, починається з визначення базових наукових положень, які традиційно 

оформлюються у вигляді принципів навчання. Принципи навчання – це 

основоположні ідеї, вихідні положення, що визначають зміст, організаційні 

форми та методи навчання відповідно до загальних цілей і закономірностей, 

регулюють основні компоненти навчального процесу. 

У сучасній дидактиці принципи навчання розглядають як рекомендації, що 

спрямовують педагогічну діяльність і навчальний процес загалом, як способи 

досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірностей та умов перебігу 

навчально-виховного процесу. «Суть  будь-якого принципу в тому, що це 

рекомендація, орієнтир у способах досягнення міри, гармонії, продуктивної 

взаємодії в поєднанні протилежних сторін, основ, тенденцій педагогічного 

процесу» [1, с. 294]. 

Зазвичай виділяють загальнодидактичні та методичні принципи навчання. 

Дидактичні принципи стосуються всіх навчальних предметів, методичні є 

характерними для певної дисципліни. У навчанні іноземних мов і культур 

вітчизняні вчені-методисти вирізнили низку дидактичних і методичних 

принципів  [2, с. 110–122].  

Серед дидактичних принципів ними виокремлено такі принципи: наочності, 

міцності, свідомості, науковості, активності, виховного навчання, 

систематичності й послідовності, врахування індивідуальних особливостей 

учнів, доступності й посильності, міжпредметної координації, міжкультурної 

взаємодії тощо. До методичних принципів віднесено принципи: 

комунікативності, комунікативно спрямованого формування мовленнєвих 

навичок, інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та аспектів мови, 

домінуючої ролі вправ, взаємопов’язаного навчання мови і культури, урахування 

рідної мови і культури, автентичності навчальних матеріалів, розвитку 

автономності учнів, професійної спрямованості іншомовного спілкування. 



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 49 

Для нашої проблеми з-поміж зазначених принципів доцільно окремо 

виділити дидактичний принцип міжкультурної взаємодії, який передбачає таку 

організацію навчального процесу, при якій учитель бере до уваги національно-

культурні особливості учнів в умовах міжкультурної взаємодії з носіями мови. 
Урахування цього принципу сприяє формуванню міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів, а його результатом є набуття школярами 

знань  про мовну картину світу й оволодіння фоновими знаннями  із сфери життя 

носіїв мови. Важливими є також методичні принципи взаємопов’язаного 

навчання мови і культури та автентичності навчальних матеріалів. Зокрема, 

принцип взаємопов’язаного навчання мови і культури зумовлює добір 

навчального матеріалу, що характеризується культуровідповідністю й 

культурною цінністю та забезпечує формування в учнів лінгвокраїнознавчої і 

соціолінгвістичної компетентностей. Принцип автентичності навчальних 

матеріалів передбачає добір і використання на уроках іноземної мови 

автентичних навчальних матеріалів, які є реальним продуктом мовленнєвої 

діяльності носіїв мови, тобто відповідають нормам, прийнятим у країні, мова й 

культура якої вивчається. 

Іноземна мова, як специфічний навчальний предмет, має свої спеціальні або 

власне методичні принципи, котрі в межах нашої розвідки обумовлені 

специфікою міжкультурної комунікації. У науковій літературі окремі принципи 

формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

описують різні дослідники (В.Г. Апальков, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, Г.В. 

Єлізарова, В.В. Сафонова, П.В. Сисоєв, В.П. Фурманова, M. Byram, M. Hitomi, 

B. Tomlison та ін.). Здійснений нами аналіз наукових публікацій з окресленої 

проблеми дозволив виділити принципи, які, на нашу думку, є найбільш вагомими 

для формування ІМКК учнів гімназії. 

•  Принцип діалогу культур передбачає не тільки залучення до іншої 

культури, а й усвідомлення особливостей культурних традицій своєї країни та 

вміння гідно представляти її під час спілкування з представниками інших країн 

[3]. Тільки в порівнянні можна побачити і зрозуміти ті характерні риси, які 

відрізняють одні мови і культури від інших.  

•   Принцип міжкультурного порівняння окреслює вміння порівнювати 

рідну й чужу культуру та враховувати ці міжкультурні відмінності в процесі 

спілкування. Уміння порівнювати рідну й чужу культуру є базовим компонентом 

МІКК, тому прийоми його формування повинні включатися в модель навчання 

міжкультурної комунікації. 

•   Принцип культуровідповідності означає, що іншомовна освіта 

здійснюється в єдності з глибоким і всебічним вивченням історико-культурного 

розвитку країни, мова якої вивчається, а навчання й виховання ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях, будуються відповідно до цінностей і норм 

національної культури та регіональних традицій. 
•  Принцип домінування проблемних культурознавчих знань формує 

неупереджене ставлення учнів до полікультурного світу, залучає засоби рідної 

та іноземної мов до навчання і виховання, навчає вибудовувати стратегії для 
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запобігання культурних конфліктів під час контакту з невідомою культурою, 

аналізувати і систематизувати культурознавчий матеріал [3, с. 20–21]. 

Зазначений принцип передбачає використання таких проблемних 

культурознавчих завдань, які зосереджували б увагу учнів на нагальних 

питаннях культурознавчого життя сучасності.  

•  Принцип культурної варіативності полягає в ознайомленні учнів із 

багатокультурністю країни, мова якої вивчається, порівняно з аналогічною 

інформацією про культурну різноманітність своєї країни [4]. Це дозволить 

школярам  побачити не тільки відмінності, але й подібності між власною і чужою 

культурами. Цей принцип виявляється у процесі розроблення соціокультурного 

наповнення навчально-методичних комплексів з іноземних мов і при доборі 

культурознавчого матеріалу для навчальних цілей.    

•  Принцип культурної опозиції спрямовано на занурення учнів у ситуації, 

коли їхні знання, ставлення, думки, судження будуть відрізнятися від знань, 

ставлень, думок і суджень представників культури, що вивчається. На думку В.Г. 

Апалькова і П.В. Сисоєва [5], цей принцип є одним з основних методичних 

принципів формування МІКК. Він у деякому смислі доповнює принцип 

культурної варіативності. Як зазначають дослідники, «важливо не просто 

підібрати матеріал про різні культурні групи (з обговорюваних аспектів), але 

підібрати матеріал із культурними відмінностями і на його основі формувати 

міжкультурну компетентність, що включає такі компоненти, як емпатію й 

неупередженість, відкритість і готовність до різноманітності» [там же, с. 258].   
Усі охарактеризовані принципи взаємопов’язані між собою й органічно 

доповнюють один одного. Оскільки принципи визначаються метою і завданнями 

освіти, що висуваються суспільством, то зі зміною мети і завдань у разі 

реформи/трансформації/модернізації освітньої системи будуть зазнавати  певних 

змін і самі принципи навчання.  
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В умовах формування інклюзивного освітнього простору набуває 

актуальності проблема реформування спеціальної освіти. Максимальне 
включення дітей з особливими потребами до загальноосвітнього простору 
відповідає пріоритетам державної політики, визначеним у Законі України «Про 
освіту» (2017), «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 р.», Державній цільовій програмі «Національний план дій з реалізації 
Конвенції Про права інвалідів до 2020 р.» та інших документах.  

Проблеми навчання дітей з особливими потребами, становлення і 
реформування системи спеціальної освіти в Україні і світі стали предметом 
дослідження багатьох учених, серед яких:  С. Богданов, В. Бондар, Г. 
Гаврюшенко, І. Гевко, Н. Голова, О. Дьячков, О. Зарянюк, В. Засенко, 
А. Колупаєва, І. Кузава, О. Листопад, Н. Найда, М. Малофєєв, В. Синьов, 
Н. Софій, М. Супрун, О. Таранченко, В. Тарасун, В. Шевченко, О. Шевченко, 
М. Шеремет, М. Ярмаченко, І. Ярмощук та ін. Разом із тим, незважаючи на 
актуальність проблеми реформування системи спеціальної освіти, залишається 
недостатньо висвітленим порівняльний погляд на спеціальну освіту в різних 
країнах світу. Це не лише дозволить визначити їх спільні риси і відмінності, а й 
надасть орієнтири для модернізації вітчизняної спеціальної освіти, дозволивши 
поєднати європейські цінності і стандарти з найбільш ефективними 
національними надбаннями у цій галузі. 

Проблема навчання, виховання та розвитку осіб із особливими освітніми 
потребами була і залишається актуальною впродовж усієї історії розвитку 
суспільства. Погляди і підходи світового співтовариства у ставленні до таких 
осіб пройшли тривалий шлях змін, який цілком характерний для України, як і 
для більшості країн світу. Так, згідно досліджень М. Малофєєва [1], в еволюції 
ставлення суспільства і держави до осіб з особливими потребами 
виокремлюється п’ять основних етапів: від нетерпимості та агресії до визнання 
необхідності турботи про дітей, які мають порушення в розвитку; від розуміння 
необхідності піклування про таких дітей до визнання можливості навчання 
частини з них; від визнання можливості навчання до визначення доцільності 
навчання трьох категорій дітей: із порушеннями слуху, зору та розумово 
відсталих; від визнання необхідності навчання частини дітей з порушеннями до 
розуміння важливості навчання всіх атипових дітей; від ізоляції до максимальної 
інтеграції дітей з особливими потребами до соціуму та освітнього простору. 
Ґрунтуючись на дослідженнях І. Кузави [2] та О. Листопада [3], можна визначити 
основні освітні моделі навчання дітей з особливими потребами, які 
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еволюціонували від медичного варіанту (відторгнення, виявлення жалю, 
ставлення як до хворих, «недолюдей») до моделі інтеграції (концепція 
«нормалізації» дітей з особливими потребами, виховання в дусі існуючих 
суспільних норм), і врешті-решт – до моделі інклюзії (ідея соціального 
прийняття дітей з особливими потребами шляхом модифікації стилю поведінки 
й ціннісних норм суспільства). 

Про становлення та розвиток цілісної системи спеціальної освіти як 
сукупності закладів певного типу, як в Україні, так і країнах Європи та світу, 
можна говорити, фактично починаючи з середини ХХ століття. У вітчизняному 
науковому просторі спеціальна освіта нині розглядається як складова системи 
комплексної медико-педагогічної, професійної та соціальної реабілітації осіб, які 
мають психічні та фізичні порушення. Для її реалізації у державі створено 
диференційовану мережу спеціальних закладів різного типу, які  забезпечують 
навчання, виховання, корекційну роботу, соціальну допомогу дітям із 
порушеннями психофізичного розвитку. Ця досить жорстка вертикально-
горизонтальна структура, започаткована ще за радянських часів, передбачала 
чітку відповідність віковим періодам та виду порушення, на який  орієнтувався 
один з 8-ми типів спеціальних навчальних закладів. Мусимо визнати, що при всіх 
можливих перевагах спеціальні заклади не спроможні, на жаль, подолати 
закладену в них соціальну ізоляцію дитини з особливими потребами. Тому, 
безумовно заслуговуючи на збереження найбільш ефективних освітньо-
корекційних практик, система спеціальних навчальних закладів нині потребує 
кардинального реформування. Сучасний етап відрізняється тенденцією до 
зменшення кількості спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів та 
зростанням інклюзивних форм навчання [4, с. 8-12]. 

Державна освітня політика розвинених країн світу, й, зокрема, 
Європейського Союзу, ґрунтується на ідеї толерантного ставлення до дітей-
інвалідів як до повноцінних членів суспільства. Як свідчить прогресивний досвід 
різних країн та численні наукові дослідження у цій сфері, зокрема, доповідь 
«Спеціальна освіта в Європі» (2003) про спеціальну освіту в Бельгії, Литві, 
Ліхтенштейні, Кіпрі, Німеччині, Польщі, Словенії, Чехії та ін., успішне 
розв’язання багатьох проблем людей з інвалідністю полягає в об’єднанні зусиль 
держави, громадськості, релігійних організацій [5]. Найбільш ефективним 
напрямом визначено залучення дітей з особливими потребами до соціуму 
шляхом організації інтегрованого та інклюзивного їх навчання разом із 
однолітками. Першими спробами в цьому напрямі стали освітня реформа в Італії 
(1972) та Австрії (1983), національний експеримент в Бельгії та Голландії (1994), 
освітня програма «Step by Step» («Крок за кроком») в Болгарії (1995).  

У сучасній спеціальній освіті як України, так і інших країн світу, 
спостерігається тенденція створення центрів з надання корекційної та соціальної 
допомоги. Такі центри у різних країнах мають певні назви та завдання. Зокрема, 
в Україні це переважно інклюзивно-ресурсні та реабілітаційні центри. Реалізація 
інклюзивного навчання на сучасному етапі передбачає два основних підходи: 1) 
створення спеціальних груп, класів компенсуючого навчання в умовах загальних 
навчальних закладів; 2) включення дитини з порушеннями розвитку до 
освітнього середовища звичайної групи, класу, але за умов створення для неї 
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відповідних, адекватних її можливостям умов отримання освіти. В Україні нині 
впроваджуються обидва варіанти такої організації навчання, проте 2-й напрям 
переважає.  

Таким чином, в еволюції поглядів на освіту дітей з особливими потребами 
Україна пройшла подібний до інших країн шлях розвитку, проте, на відміну від 
більшості європейських країн, він виявився більш тривалим у часі. Основною 
тенденцією сучасної освітньої політики в країнах світу, і Україні, зокрема, є 
толерантне ставлення до осіб з особливими потребами, визнання їх рівних прав 
і можливостей. Як свідчить прогресивний досвід розвинутих країн, ефективно 
розв’язувати проблеми людей з особливими потребами можливо лише за 
інтегративного підходу, об’єднавши зусилля держави і громадськості. Україна 
наразі перебуває лише на початку цього шляху. Найбільша кількість країн, до 
яких можна віднести й Україну, поєднує форми навчання дітей з особливими 
потребами як у звичайних, так і в спеціалізованих школах. Характерною 
тенденцією є пошук нових форм організації спеціальної освіти. Важливу роль 
для рівного доступу до якісної освіти відіграє адаптація  можливостей освітніх 
закладів до індивідуальних освітніх потреб дітей. Це потребує якісної підготовки 
фахівців спеціальної освіти відповідно до запитів сьогодення та потреб 
формування інклюзивного суспільства.  

Отже, тенденції розвитку вітчизняної спеціальної освіти загалом 
узгоджуються з сучасними тенденціями в організації освіти дітей з особливими 
потребами в інших країнах світу. Враховуючи прогресивний досвід провідних 
країн світу, Україна продовжуватиме реформування системи спеціальної освіти 
з метою ефективного забезпечення умов для набуття дітьми з особливими 
освітніми потребами компетенцій, необхідних для їх повноцінного й успішного 
життя в сучасному суспільстві. 
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Employees of rescue units in their professional activities, regardless of any of its 

types, find themselves in a situation of uncertainty, accompanied by finding productive 

ways to solve problems, emotional experiences, cognitive thinking. Psychological 

training is an effective method for psychological training of a rescuer in order to 

increase the level of tolerance to uncertainty. Given that when performing the tasks 

assigned to the rescuer is constantly working in a team, it is promising psychological 

development of tolerance for uncertainty in group work.  

Socio-psychological training - a set of group methods of skills development and 

skills of self-knowledge, communication and mutual understanding of people in the 

group. Socio-psychological training (SPT) is classified as interactive teaching 

methods. In contrast to traditional forms of training there is an active inclusion of 

behavioral models and there is an exchange experience of group members. 

Formation of group forms of psychological work in the first quarter of the twentieth 

century had a number of prerequisites. 

In medicine (particularly in psychiatry and psychotherapy), under the influence 

psychology and sociology, the position became more widespread, according to with 

which mental disorders arise as a result of impaired interaction individuals with a social 

environment, in particular, with small groups in which it is included. Accordingly, the 

group can be not only a source of formation inadequate motives for human behavior, 

but can also be used for changes in these inadequate motives. 

Using a set of group methods of forming skills and abilities of self-knowledge, 

communication and mutual understanding of rescuers in the group allows to form a 

promising and confident specialist of extreme profile.  

The training actively involves behavioral models and there is an exchange of 

experiences of group members. Most effective changes in the behavior and attitudes of 
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rescuers occur not in the individual but in a group context, and in order to identify their 

attitudes, change them and develop new behaviors, the rescuer must learn to see 

himself as seen by colleagues.  

With group training, you can get many benefits. For example, it is possible to 

receive feedback, ie as a result of self-disclosure of participants there is an 

accumulation of knowledge about each other, which provides an opportunity to provide 

meaningful feedback, as well as support from colleagues who have common problems 

and their experiences with specific group members. , a rescuer can learn new skills and 

abilities.  

Training participants can identify with others and use emotional communication to 

assess their own experiences, feelings and behaviors. Hidden factors such as partner 

pressure, conformism, social influence, and role distribution become apparent in the 

group. The group can facilitate the process of self-examination and introspection, the 

formation of the «I» concept of the individual. 

Thus, the use of the method of psychological training forms the ability not only to 

withstand stress in situations of uncertainty, but also to act productively and find 

solutions to such situations. 
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Експлуатаційні показники машин, їх надійність та довговічність 

визначаються рівнем і стабільністю характеристик робочого процесу; розмірами, 

формою та іншими геометричними параметрами деталей і складових частин 

виробів; рівнем механічних, фізичних і хімічних властивостей матеріалів, з яких 

виготовлені деталі? Тому при виготовленні та відновленні деталей необхідно 

розуміти зміст точності, деформації і похибки [1-3]. 

Точність обробки – це ступінь відповідності дійсних геометричних 

параметрів заданим креслеником, а ступінь невідповідності або відхил дійсних 

параметрів від заданих – це похибка обробки. 

Точність забезпечується технологічним процесом та обладнанням і 

характеризується допуском. Причинами виникнення похибок можуть бути 

неточність верстату, різального інструменту, деталі; деформації верстату, 

пристрою, інструменту, деталі, температурні деформації та інше. 

Похибка обробки спричинена биттям шпинделя, відхилом від 

прямолінійності напрямних верстата, супорта, робочого столу, відхилами від 

паралельності й перпендикулярності переміщення супорта і задньої бабки, 

зазорами в з’єднаннях - неточність верстата. 

Особливо велике значення має неточність елементів, що призначені для 

встановлення оброблювальних деталей, неточності поверхонь корпуса 

пристроїв, якими вони приєднуються до верстата - неточність пристроїв. 

Найбільш суттєві неточності каліброваного (свердло, зенкер, розгортка, 

мітчик, протяжка тощо) і профільного (фасонні різці, шліфувальні круги, фрези 

та ін.) інструменту - неточність різального інструменту. Оскільки вони 

безпосередньо впливають на розмір і форму оброблювальної поверхні і не 

можуть бути усунені налагодженням. Для всіх різальних інструментів суттєвими 

є похибки, що виникають у результаті спрацювання різальної частин, тобто 

розмірне спрацювання інструменту. 

Деталь, що надходить на будь-яку операцію, має похибки обробки, що 

виникають при виконанні попередніх операцій - неточність деталі. За 

відновлення деталей до цих похибок додаються похибки розмірів і форми, 
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спричинені спрацюванням і деформацією в процесі експлуатації. Ці похибки 

впливають на точність обробки, що досягається за даної операції. 

Деформації верстата, пристрою, інструмента - пружні деформації, що 

виникають під дією сил різання у верстаті, пристрої, інструменті можна поділити 

на деформації в місцях з’єднання – деформації стиків (відтискання шпинделя, 

столу, супорту тощо) і деформації тіла деталі (прогін шпинделя, станини). 

Розміри цих деформацій визначаються жорсткістю верстата і залежать від його 

конструкції та якості виготовлення. 

Деформації деталі проявляється при обробці нежорстких деталей: довгих 

валів, тонкостінних циліндрів, кілець та ін. У цих випадках похибки обробки 

виникають в результаті дії сил затяжки деталі при її закріпленні і сил різання  в 

процесі обробки.  

У процесі механічної обробки температура окремих частин верстата, 

пристрою, інструменту, деталі змінюється не однаково - температурні 

деформації. Крім того, матеріали мають різні значення коефіцієнтів лінійного 

розширення. У результаті початкове взаємне положення поверхонь 

порушується, що є причиною виникнення похибок обробки. 

чності, змінює свою дію при переході від однієї деталі до іншої не однаково. 

В інженерній практиці часто виникає необхідність проаналізувати точність 

технологічного процесу. Цілі такого аналізу: визначити, чи відповідає точність 

обраного процесу заданій точності виробу; оцінити, чи може обладнання 

забезпечити задану точність; встановити технологічні допуски, тобто досяжну 

точність виготовлення. Точність геометричних параметрів деталі залежить від 

точності її обробки під час виготовлення чи ремонту. 

Розсіяння похибок представляє собою розкидання значень результатів при 

повторенні у незмінних умовах процедури виготовлення (відновлення) або 

вимірювання деталей. 

Похибки обробки і вимірювання мають в основному однаковий характер і 

підлягають одним і тим же закономірностям. 

При вимірюванні необхідно враховувати вплив спрацювання вимірювальних 

поверхонь приладів, а при обробці – вплив спрацювання ріжучого інструменту. 

Крім того, треба враховувати і температурні похибки. При вимірюванні 

доводиться стикатися з похибками за рахунок вимірювального зусилля. При 

обробці похибки виникають в результаті дії сил різання, які необхідно 

стабілізувати. 

Розрізняють номінальну поверхню, визначену креслеником, і дійсну 

поверхню, яку одержали після обробки і виміряли з допустимою точністю. 

Взаємозамінність виробів забезпечується точністю їх параметрів і розмірів. 

У процесі виготовлення деталей неминуче виникають похибки, значення яких 

обчислюють за формулою: Δx=хі-x, де хі – дійсні значення параметра; х – задане 

значення параметра. 

Похибки можуть бути систематичними і випадковими. 

Систематичними називають похибки, які мають постійні величину і знак або 

змінюються за певною закономірністю. Прикладами систематичних похибок 

можуть бути: спрацювання ріжучого інструменту; радіальне биття; не збігання 
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нульового штриха основної шкали штангенінструмента з нульовим штрихом шкали 

ноніуса та ін. 

Основними причинами систематичних похибок є: у верстатах – не збігання 

центрів передньої і задньої бабок, радіальне биття шпинделя, відхил від 

прямолінійності напрямних верстата та ін.; в ріжучих інструментах – неточність 

розміру різця, протяжок, неправильність їх форми, спрацювання інструмента під 

час роботи; у пристроях – неточність відстаней між осями напрямних втулок 

кондуктора. Причини систематичних похибок можна виявити й усунути. 

Систематичні похибки повторюються при переході від одного досліду до 

іншого. Можливість повторення цих похибок дозволяє розглядати систематичні 

похибки як закономірні. Разом з тим, абсолютне повторення систематичних 

похибок є практично неможливим. 

Теоретично систематичні похибки слід розглядати як границі, до яких 

прагнуть математичні очікування випадкових похибок при збільшенні кількості 

експериментів. 

Практично систематичними похибками можна умовно називати похибки, 

значення яких можна достатньо точно визначити при відносно постійних умовах 

проведення експериментів або при достатньо великій кількості спостережень. 

Випадковими називають непостійні за абсолютним значенням і знаком похибки, 

що виникають під час виготовлення (відновлення) або вимірювання. Вони залежать 

від багатьох причин: нестабільності хімічних, фізичних і механічних властивостей 

матеріалів; сили різання; вимірювальної сили; різної точності встановлення деталей 

на вимірювальну позицію. При цьому жодна з названих причин не домінує. 

Повністю усунути випадкові похибки неможливо, але їх можна зменшити, 

наприклад, в результаті більш рівномірного припуску на обробку, більш 

рівномірної твердості і структури матеріалу заготовок, стабілізації сил 

затискання деталі у пристосуванні, вимірювального зусилля. 
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Возросшая потребность в легких материалах, обеспечивающих экономное 

энергопотребление, явилось мощным толчком для развития композиционных 

материалов на алюминиевой основе (АКМ) [1-3]. Для условий 

антифрикционного  контакта, наиболее перспективным наполнителем 

алюминиевой матрицы из литейных сплавов является углерод и его соединения, 

среди которых наиболее часто используется карбид кремния [4-5]. 

Литейные характеристики таких АКМ определяются в основном 

матричным сплавом, вследствие чего, сохраняются тенденции характерные для 

алюминиевых сплавов. Наиболее хорошими литейными свойствами обладают 

сплавы системы алюминий-кремний. Сложные сплавы на основе алюминия 

также обычно обладают высокой текучестью в жидком состоянии и 

изготовление из них деталей литейными методами оправдано.  

 При введении частиц в эвтектический расплав АК12 в структуре матрицы 

появляются дендриты ά – фазы, занимая межчастичные промежутки, а эвтектика 

накапливается вблизи частиц SiC. Здесь же, на поверхности частиц, часто 

обнаруживаются кристаллы первичного кремния. При добавлении в состав 

частиц графита (размером 400 мкм в объеме 2,5%)  последние располагаются 

преимущественно в междендритных областях, однако могут служить центрами 

кристаллизации для кристаллов первичного кремния и ά – фазы. 

 Распределение частиц в матрице зависит от их природы и условий 

затвердевания. При увеличении скоростей затвердевания литая структура 

матриц оказывается более дисперсной, частицы распределяются в матрице более 

однородно. Полиармирование АКМ, или введение в матрицу частиц разной 

природы, осуществляют с целью расширения эксплуатационных возможностей 

АКМ. Так, частицы SiC обеспечивают несущую способность и износостойкость; 

а графитовый наполнитель, являющийся сухой смазкой, вводится в состав для 

повышения триботехнических характеристик. Например, длительность 
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Рис. 1. Изменение коэффициента трения в процессе приработки (Р=400Н, n=300 

об/мин) на испытательной машине МТУ-1 для разных составов АКМ 

 

Таблица 1. 

Условия перехода в задир трибопары КМ/сталь 40Х (ГОСТ 23.210-80) 

№
 п

.п
 

 

Состав 

 

НВ 

Н
аг

р
у

зк
а 

Р
, 
к
г 

f ср./К (t - время до задира, мин.) 

Скорость n, об/мин 

300 600 1000 1500 

2
 

AK12 
624 7 0,5/1,62 

(15) 

0,92/0,47

(1) 

  

3
 

АК12 + 5%SiC28 (40) 
712 7    0,34/0,8

1 (1) 

6
 

AK12 + 5%C(60-100) 
666 7 0,34/1,58

(2) 

   

7
 АК12+ 5% Al2O3(40) 

+ 2,5%С(400)  

639 7  1,17/0,52

(3) 

 0,67/0,9

3 (15) 

8
 

AK12+ 10%SiC(28) + 

5%C(63-100) 

818 7   0,68/0,44

(3) 

 

9
 14,4   0,64/0,75

(15) 

 

1
0
 10,8   0,48/1,00 0,63/1,2

4 (15) 

Примечания: 

f ср. – средний коэффициент трения в режиме стабильного трения, 

К – коэффициент нестабильности процесса: 

К = fmax - f min  / fср 
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приработки, когда коэффициент трения нестабилен (рис.1). Видно, что 

полиармирование графитом обеспечивает более низкое значение коэффициента 

трения и более стабильное поведение материала. 

В условиях трения со смазкой создаются более благоприятные условия для 

смазывания графитом поверхностей деталей. Графит в сочетании со смазкой 

создает защитный слой, обеспечивающий продолжительное время минимальный 

износ сопряжения за счет окислительного характера износа.  При оценке условий 

перехода пары трения в задир при испытании АКМ на установке УМТ-1, так же 

установлено положительное влияния наличия графита      (табл. 1).   

Проведенные исследования позволили осуществить эффективную замену 

традиционных материалов на полиармированный АКМ. Результаты 

представлены в табл. 2. Таким образом, продемонстрировано, что введение в 

состав дисперсно наполненных частицами карбида кремния АКМ графита, 

снижает коэффициент трения и способствует увеличению работоспособности 

деталей в условиях антифрикционного контакта. Наличие графита также 

обеспечивает снижение количества армирующих частиц, требуемых для 

обеспечения характеристик износостойкости. 

     Таблица 2. 

Результаты замены традиционных материалов на АКМ 

№ 

пп 

Наименовани

е узла 

Условия 

трения 

Заменяемы

й материал 

Состав КМ Результаты замены 

1  Компрессор   Сухое Графитопл

аст    

АК12+5%SiC

28+2,5%C400 

 Увеличение срока службы на 40%. 

Снижение себестоимости в 2,3 раза 

3 Клапан 

распределени

я  

Полноценна

я смазка 

БрАЖН  

10-4-4 

АК12+5%SiC

28+2,5%C400 

 Снижение веса в 3 раза, более 

стабильная работа. 

Снижение себестоимости в2 раза 

5  Втулка 

дисковых 

ножниц  

Сухое БрОЦ АК9 + 5% 

SiC28+ 

1,25%C400 

Отсутствие не желательной 

деформации, увеличение 

износостойкости на 50% , снижение 

стоимости в 10 – 15 раз 

6  Поршень 

амортизатора 

подвески 

Полноцен 

ная смазка 

СЧ35 АК12+5%SiC

28+2,5%C400 

 Увеличение ресурса работы на 40 %, 

снижение веса 
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У всі часи жінки прагнули зробити свою шкіру ніжною і гладенькою. Красива 

шкіра - це не тільки комфортне самопочуття, це показник здоров'я в цілому, а ще 

й привабливість. Крем для тіла надає шкірі зволоження, постачає її живильними 

речовинами, пом'якшує і робить шовковистою. Останнім часом косметичні 

компанії все більше приділяють увагу натуральній косметиці, що містить в 

своєму складі природні, дуже корисні для шкіри людини компоненти. Метою 

роботи є створення крему для тіла на основі рослинних екстрактів з 

використанням ефірних олій квіткової групи. 

Для створення емульсійного крему одержували водний екстракт липи 

серцевинної, яка має безліч лікувальних і корисних властивостей, завдяки чому 

її часто застосовують в народній медицині, а також для виготовлення багатьох 

лікарських препаратів. Досліджено процес екстракції активних речовин з 

липових суцвіть при температурах 200С та 500С протягом 10 – 60 хвилин. Ступінь 

екстракції та параметри екстрагування оцінювали за кількістю вітаміну С, який 

переходить у водний розчин. Аналіз одержаних результатів показує, що 

температура екстракції має значення для виходу вітаміну С: при температурі 

200С кількість екстрагованого вітаміну С менша, ніж при 500С. Щодо тривалості 

процесу екстрагування слід зазначити, що оптимальним є проведення процесу 

протягом 20 хвилин. При збільшенні часу екстракції загальна кількість вітаміну 

С в розчині не збільшується, а навіть дещо зменшується. 

Отже, відповідно до проведених досліджень, оптимальними параметрами для 

екстрагування вітаміну С з суцвіть липи є температура 500С та тривалість 

процесу 20 хвилин. 

В роботі приготовано емульсійний крем для тіла на основі водного екстракту 

з липового суцвіття та, для порівняння, на водній основі. Слід зазначити, що 

введення екстракту липових суцвіть до складу емульсійного крему не має 

ніякого негативного впливу на процес його приготування. 

Наступним кроком була оцінка органолептичних та фізико-хімічних 

показників приготованих косметичних засобів. Одержані дані свідчать про те, 
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що введення до складу емульсійного крему водного екстракту суцвіття липи не 

погіршує органолептичні та фізико-хімічні показники приготованого засобу. 

Рецептури косметичних препаратів потребують наявності консервантів для 

захисту від контамінації мікроорганізмами. Досліджено антимікробну 

активність кремів з додаванням ефірних олій квіткової групи, а саме олії герані, 

гвоздики, лаванди та пальмарози, які мають широкий діапазон корисних 

властивостей. Лавандова олія надає активну освіжаючу, оновлюючу, 

регенеруючу та омолоджуючу дію на клітини шкіри, проявляє бактерицидну, 

протигрибкову, противірусну, антисептичну, антиоксидантну дію. Гвоздика 

прекрасно підходить для профілактики поширення інфекцій, прискорює 

одужання під час вірусних і простудних захворювань, ефективна як у випадку 

повітряно-крапельних захворювань, так і при кишкових інфекціях. Герань - це 

один з основних старовинних засобів для лікування захворювань порожнини 

рота, вух, горла і носової пазухи. Крім того, герань сприяє усуненню схильності 

до гіпертонії і є однією з найбільш ефективних ефірних олій для регулювання 

рівня цукру в крові. Пальмарозова олія має виражений антибактеріальний і 

протигрибковий ефект, прискорює загоєння ран і порізів. Крім того, полегшуючи 

симптоми підвищеної температури і сприяючи її зниженню, вона також знімає 

гострі прояви простудних захворювань.  

Підготовлені зразки кремів косметичних заражали повітряною мікрофлорою 

та поміщали в термостат при температурі 370С на 72 год. Аналіз одержаних 

даних свідчить, що зростання антимікробної активності досліджених кремів 

прямо пропорційне підвищенню концентрацій ефірних олій, які вводили до 

складу косметичних препаратів. Найвищий бактеріостатичний та 

антимікотичний ефект виявлено у кремі з додаванням ефірної олії герані: 

кількість колоній мікроорганізмів та їх розміри на поживних середовищах були 

менші, ніж на середовищах з кремами з додаванням інших досліджених ефірних 

олій. Крем без додавання будь–яких консервантів абсолютно нестійкий до дії 

повітряної мікрофлори. 

Визначено органолептичні та фізико-хімічні показники емульсійних 

кремів на основі водного екстракту липового суцвіття, приготованих з 

додаванням ефірних олій квіткової групи. Аналіз результатів дозволяє 

стверджувати, що досліджені показники знаходяться в межах, встановлених 

нормативною документацією, та відповідають вимогам до даного продукту. 

Враховуючи результати проведених досліджень, можна зробити висновок, 

що введення до складу емульсійного крему водного екстракту липового суцвіття 

та ефірних олій квіткової групи збагатить даний косметичний препарат 

вітаміном С та надаватиме крему антимікробних властивостей. 
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Перспективным направлением защиты из титана и его сплавов является        

разработка защитных покрытий на основе γ-TiAl  и триалюминида титана 

наиболее часто используются для защиты от высокотемпературного окисления. 

Однако  эти покрытия во многих случаях обладают недостаточным уровнем 

триботехнических характеристик. Показано, что резкое повышение 

износостойкости газотермических покрытий  на основе алюминидов титана  

может быть достигнута за счет формирования  в их структуре ультратонких 

включений твердых карбидов. Сравнительные испытания разработанного 

покрытия с включениями TiC и коммерческого покрытия,  содержащего 

включения Cr3C2  в  NiCr матрице, показали преимущество первого[1]. 

Система Ti-Al-B является одной из многообещающих для разработки 

защитных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. 

Однако большинство публикаций в этой области посвящено исследованию 

покрытий, сформированных методом магнетронного распыления мишеней в 

виде наноструктурных тонких пленок. 

Напыление газотермических покрытий  из порошков Ti-Al-B, полученных 

механическим легированием, может также позволить синтезировать необычные  

структуры с высокими эксплуатационными характеристиками за счет 

формирования материала с дисперсно-упрочненной микроструктурой, 

состоящей из интерметаллидной матрицы с тонкими включениями диборида 

титана[2]. Помимо экстремально высокой  твердости   (34 ГПа)  диборид титана 

характеризуется высокой химической  стойкостью к разным агрессивным средам 

в широком интервале повышенных температур. Оба показателя, как известно, 

создают предпосылки для обеспечения высоких характеристик трения и 

стойкости к абразивному изнашиванию. Исследовано фазообразование 

детонационных покрытий, напыленных из порошков  Ti-Al-B. Порошки сплава 

получали механическим сплавлением. Применение полифазных 

наноструктурных материалов, активированных механическим сплавлением, 

делает процесс фазообразования напыленных из  них газотермических покрытий 

более универсальным и управляемым благодаря более активному и тонкому 

реагированию материала с газовой  средой. 
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Установлено, что за счет варьирования составом газовой среды в процессе 

детонационно-газового напыления из такого активированного порошка можно 

консолидировать композиционные покрытия с разным фазовым составом, 

влияющим на свойства. Использование аргона для продувки и 

транспортирования  порошка  в зону горючей газовой смеси приводит к 

формированию покрытия из интерметаллидной матрицы из изолированных 

включений боридов титана. При использовании воздуха фазовый состав 

покрытия дополняется включениями оксидов титана и алюминия, оксинитрида, 

что приводит к росту его твердости. Использование азота приводит к 

формированию покрытия, основа микроструктуры которого представляет собой 

случайную двухфазную смесь из интерметаллидных и нитридных фаз TiN, AlN, 

содержащую включения боридов, а также свободных алюминия и титана. 

В будущем представляет интерес оценить физико-технические 

характеристики разработанных покрытий  в зависимости от параметров 

микроструктуры. Исходя из опыта поведения ранее исследованного покрытия из 

порошка  Ti-Al, содержащего нитриды, можно ожидать, что разработанные 

покрытия с нитридными включениями окажутся эффективными для работы в 

парах трения скольжения, особенно  с контртелом  из конструкционных сталей. 

Более твердое композиционное  покрытие с оксидными включениями 

представляется перспективными для защиты деталей от абразивного 

изнашивания. 
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Тепловые проблемы в ракетно-космической технике стали предметом 

серьезного анализа в начале 50-х годов ХХ ст. Так же, как и звуковой, тепловой 

барьер был преодолен за период около 10 лет. Однако в отличие от звукового 

барьера научно-технические разработки для обеспечения теплового режима 

продолжались с нарастающим темпом и продолжаются до сих пор. 

Экспериментальные результаты, полученные на установках и стендах при 

лобовом обтекании моделей аблирующей тепловой защиты, совместно с 

литературными данными позволяют представить достаточно ясную картину 

теплового разрушения материалов. Однако, как правило, если время работы для 

аблирующей тепловой защиты не превышает 10 минут, то тепловая защита 

многоразового космического аппарата (МКА) должна выдерживать практически 

без разрушения десятки часов. Конечно, на заключительном этапе создания 

тепловой защиты МКА необходимо провести испытания при максимальном 

приближении к натурным условиям работы МКА. Однако, при предварительном 

отборе материалов в основном надо выполнить главные условия, т. е. обеспечить 

необходимую длительность теплового воздействия при моделировании 

достаточно близких окислительной способности набегающего газового потока и 

давления торможения. Как показала практика, такие исследования можно 

проводить при использовании высокотемпературных, высокоскоростных 

установок, работающих на жидких и углеводородных топливах, к которым 

относятся горелки, использующие в качестве окислителя воздух или кислород, а 

горючего – керосин или водород. Также интересно использование 

сверхзвуковых генераторов для испытания моделей тепловой защиты носовых 

частей и кромок крыльев гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА). 

Испытания моделей носовых частей ГЗЛА при моделировании условий 

полета проводились на Универсальном термоструйном стенде (УТС) [1]. 

Стенд УТС обеспечивает подачу воздуха с давлением до 2 МПа и расходом 

до 90 г/с и кислорода с давлением до 1,6 МПа и расходом до 20 г/с, при давлении 

в камере сгорания (КС) горелки 0,8 МПа. Это позволяет использовать воздушно-

топливные горелки с диаметрами критического сечения 14 мм и выходного 
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сечения 18 мм, а кислородно-топливные − с диаметрами 8 мм и 11 мм, 

соответственно. Для испытаний материалов аэродинамических поверх-ностей 

МКА были разработаны воздушно-топливная горелка ГВО-2И с диаметрами 

критического и выходного сечений 13 мм и 16 мм, соответственно, и 

модернизированная кислородно-топливная горелка ККР-6 с диаметрами 7 мм и 

10 мм.  

Была разработана и создана установка для тепловых испытаний материалов 

на основе ультравысокотемпературной керамики (УВТК) для 

теплонапряженных элементов ГЗЛА. Для испытаний материалов острых кромок 

ГЗЛА на образцах в форме плоских клиньев для газогенератора ГВО-2И было 

разработано плоское сопло с размерами критического сечения 5 мм×26 мм, 

выходного – 8,5 мм×26 мм и полууглом раскрытия сверхзвукового участка сопла 

4º.  

Была разработана комплексная методика испытаний материалов передних 

поверхностей ГЗЛА с использованием химических генераторов сверхзвуковых 

высокотемпературных потоков [2]. Расчеты показали, что сверхзвуковые потоки 

продуктов сгорания кислородно-топливных смесей позволяют с достаточной 

точностью моделировать условия за ударной волной при гиперзвуковом полете 

в нижних слоях атмосферы с давлением торможения до 1 МПа и температурой 

торможения до 3000 ºC. Использование кислородно-топливных смесей 

позволяет моделировать термоэрозионные испытания в воздухе материалов 

передних поверхностей ГЗЛА при температуре до 2700 ºC. 

Для испытаний были представлены три модели из УВТК разработки ІПМ 

НАН Украины: № 1 – состав ZrB2-15MoSi2; № 2 – ZrB2-15SiC-5CrB2 и № 3 – ZrB2-

15MoSi2-5CrB2. 

В процессе испытаний температуру модели в области, которая примыкает к 

ее передней кромке, измеряли пирометрами с лазерным наведением. 

Модели острых кромок были выполнены в форме клина с полууглом 

раскрытия 5º и радиусом затупления кромки 0,5 мм. Они были изготовлены из 

пластин размером 50×24×5 мм. Процесс испытаний модели острой кромки №1 и 

его результаты испытаны показаны на рис. 1. 

Испытания проводили при давлении в камере сгорания горелки 0,5 МПа. 

Температуру потока регулировали расходом горючего, изменяя значение 

коэффициента избытка окислителя () в топливовоздушной смеси. Эксперимент 

начинали при минимальной температуре, которая достигалась при глубоком 

дросселировании режима работы горелки, затем ее постепенно поднимали к 

максимально достижимой в КС при α = 1,0. При завершении испытаний 

температуру потока плавно уменьшали до минимальной, после чего модель 

выводили из потока. Давление торможения потока на передней кромке в 

испытаниях модели № 1 составляло 0,38 МПа, №2 и №3 − 0,43 МПа. 

Наилучшие результаты показала модель №1 из материала ZrB2-15MoSi2. 

Она была испытана при температурах передней кромки 1800±40 °С в четырех 

циклах нагрева общей продолжительностью более 3200 секунд при давлении 

торможения 0,38 МПа. Потеря массы модели за время испытаний составила 
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80,45 мг, линейный унос 0,2 мм. В результате проведенных испытаний эта 

модель полностью сохранила свою работоспособность. Потеря массы в процессе 

испытаний показана на рис. 1, б. 
 

 

 

 

 

 
 

а  
 

б 

а − модель во время испытаний; б − изменение массы модели № 1 в процессе 

термоэрозионных испытаний 

Рисунок 1. Модель острой кромки ГЗЛА на испытательном стенде (а) и 

изменнение ее массы от времени (б)  
 

Условия испытаний по термогазодинамическому воздействию соответству-

ют гиперзвуковому полету (5-8 М) на высотах 20-30 км, интенсивность термохи-

мического воздействия в испытаниях в продуктах сгорания кислородно-топ-

ливной смеси превосходит воздействие гиперзвукового потока на всех пред-

ставляющих практический интерес режимах полета не менее, чем на порядок. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИБОРУ МІКРОСХЕМИ 

ДЛЯ ЛІНІЙНОГО СТАБІЛІЗАТОРУ 
 

Філь Наталія Юріївна, 
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Украина 

 

Жаравін Михайло Мушфіг огли 
магістр кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Украина 

 

Сьогодні десятки виробників пропонують мікросхеми стабілізаторів sз 

сотнями номіналами в різних корпусах. Вибір стабілізаторів особливо важкий 

при розробці портативних приладів − тут потрібно враховувати не тільки 

ефективність використання акумуляторної батареї, але і можливість забезпечити 

відповідний тепловідвід для надійної роботи малогабаритного стабілізатора. 

Фірма Micrel має більш ніж 400 різних типів мікросхем LDO, тому іноді дуже 

важко швидко провести вибір мікросхеми так, щоб вона задовольняла всім 

тепловим та електричним вимогам. 

Щоб прискорити процес вибору потрібного стабілізатора напруги, 

пропонується розробити інформаційну систему вибору мікросхеми для лінійного 

стабілізатору. 

Мета роботи − скорочення часу для вибору мікросхеми для лінійного 

регулятора напруги з низьким падінням напруги за рахунок розробки 

інформаційної системи, що дозволить прискорити вибір мікросхеми для 

лінійного регулятора. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

− провести аналіз проблеми вибору мікросхеми для лінійного регулятора 

напруги ; 

− розробити інфологічну, логічну та даталогічну моделі предметної області; 

− розробити інформаційну систему «Мікросхеми» в  МS Access. 

Вхідна інформація для автоматизованої інформаційної системи: дані, що 

характеризують кожну мікросхему: Iвых; Vвх_min; Vвх_max; Vвих; Iз; 

Vсбр_вих; тип корпуса. 

– дані, що включають набір значень кожного з наведених вище параметрів. 

На першому етапі була розроблена інфологічна (ER-діаграма) даної 

предметної області. 

У Access може бути створена схема даних, наочно відображає логічну 

структуру БД (Рис. 1.) 
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Рисунок 1. Схема автоматизованої інформаційної системи «Мікросхеми» 

Розроблено автоматизована інформаційна система вибору мікросхеми для 

лінійного стабілізатора. Інформаційна система вибору мікросхеми для лінійного 

стабілізатору містить 8 таблиць (мікросхеми, справочнік_Iвих, справочнік_Iз, 

мкА, справочнік_Vвх_max, справочнік_Vвх_min, справочнік_Vвих, 

справочнік_Vсбр_вих, справочнік_Корпус) (Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Таблиця «Мікросхеми» 

 

Для пошуку необхідної інформації було розроблено 7 запитів (які 

мікросхеми мають задане значення Iвих, мікросхеми з максимальним значенням 

Vвх_max, мікросхеми з мінімальним значенням Vвх_min, запити на додавання і 

видалення мікросхеми) (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Параметричний запит та результат його виконання 

 

Передбачена можливість перегляду і редагування даної системи вибору 

мікросхеми для лінійного стабілізатора, розроблено 4 звіту (список мікросхем, 

звіти за запитами). 

Передбачена можливість перегляду і редагування даної системи вибору 

мікросхеми для лінійного стабілізатора. Для зручного використання 

інформаційної системи розроблена головна форма (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Головна форма 

 

Застосування автоматизованої інформаційної системи значно спрощує вибір 

мікросхеми лінійного стабілізатора за заданими критеріями: напруга, струм 

навантаження, робоча температура, і дозволяє провести остаточний вибір 

мікросхеми з декількох варіантів. 

Подальше удосконалення автоматизованої інформаційної системи 

передбачає розширення таблиці найменувань мікросхем, що сприяє більш 

детальному вибору мікросхеми для лінійного стабілізатора. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Леоненко Нелли Анатольевна, 
кандидат экономических наук,  

заведующая кафедрой менеджмента,  

Национальный университет гражданской защиты, Украина 

 

Известно, что государственная политика развития сферы туризма является 

одним из видов социально-экономической политики государства. А именно, это 

деятельность государства по развитию туристической индустрии и субъектов 

туристического рынка, а также совершенствование форм туристического 

обслуживания граждан и укрепление на их основе своего политического, 

экономического и социального потенциала.  

Регулирование развития сферы туризма является многоуровневой системой, 

которая включает: 

- координацию и содействие развитию туризма в глобальном масштабе, 

которое осуществляется через Всемирную туристическую организацию с 

участием международных финансовых организаций; 

- согласованность туристской политики, которая на межгосударственном 

уровне достигается через региональные туристские организации и специальные 

органы межгосударственных объединений (например, ЕС); 

- регулирование туризма, которое на национальном и региональном уровнях 

также осуществляется через специально созданные органы и общественные 

ассоциации туристских организаций. 

Совокупность государственных мероприятий и мероприятий, составляющих 

туристическую политику, направлена на: 

− создание рамочных условий для развития туристической индустрии; 

− рациональное использование туристических ресурсов; 

− повышение экономической эффективности туристической отрасли. 

Таким образом, с помощью туристической политики государство 

осуществляет стимулирование определенных процессов в сфере туризма в 

соответствии с социально-экономическими целями и задачами, стоящими перед 

ним. 

Государственная туристическая политика может иметь два уровня 

проявления: национальный и локальный. Первый связан с тем, что 

туристическая политика в национальных масштабах (туристическая политика 

Украины), как правило, предусматривает реализацию ее основных принципов в 

развитие конкретных, в первую очередь, наиболее приоритетных регионов и 

центров. Реальная национальная туристическая политика непосредственно 
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связана с адресной поддержкой развития тех объектов сферы туризма, которые 

имеют наибольший потенциал, поскольку именно туристический продукт лежит 

в основе организации в стране въездного международного туризма и 

внутреннего туризма. Данный аспект максимально усиливается в условиях 

Украины: 

− масштабам территории страны; 

− присущим стране географическим и национально-этническим 

разнообразием; 

−  количеством областей. 

Эффективное использование туристического потенциала Украины 

безусловно требует активных и последовательных действий по развитию 

туристического продукта как со стороны органов государственной власти, так и 

со стороны местного самоуправления. 

Следует при этом отметить, что механизм реализации туристической 

политики государства включает: 

− разработку концепции развития туризма; 

− разработку целевых программ развития туризма; 

− разработку конкретных мероприятий для достижения поставленных целей; 

− государственное регулирование туристской деятельности. 

Первые два элемента отражают стратегию туристической политики, то есть 

основную цель, общие направления приложения усилий и использования 

средств для ее достижения. Третий и четвертый элементы механизма реализации 

государственной туристической политики носят тактический характер и 

направлены на решение конкретных задач и ситуаций, возникающих в ходе 

выполнения стратегических планов и программ (практическая детализация 

программных мероприятий). 

При этом ключевой целью Концепции реорганизации и развития туризма в 

Украине и общегосударственной целевой программы по реализации «Развитие 

туризма в Украине» должно быть создание в Украине современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, 

обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения 

потребностей украинских и зарубежных граждан в туристических услугах, а с 

другой – значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе за счет: 

− увеличение количества рабочих мест; 

− налоговых поступлений в государственный бюджет; 

− притока иностранной валюты; 

− сохранения и рационального использования культурного и природного 

наследия. 

В концепции развития туризма, как на национальном, так и на региональном 

уровне, необходимо выделять два ведущих аспекта: рыночный и социальный. 

В частности, рыночный аспект заключается в коммерческом интересе 

государства – рост поступлений от туристического бизнеса и экономической 

эффективности, а также мультипликативном стимулировании туризмом 

общеэкономического развития. 



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 75 

Социальный аспект направлен на достижение через туристическое развитие 

общественно значимых целей: повышение благосостояния населения и общего 

уровня жизни; сохранение экологического равновесия и культурных 

особенностей; рост взаимопонимания между людьми; обеспечение реализации 

прав и свобод при совершении путешествий. 

При этом социальный аспект туризма должен выступать как основная цель, 

а рыночный его аспект – как средство реализации. 
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У сучасному ринковому середовищі конкурентна боротьба між суб’єктами 

туристичної діяльності стає все більш жорсткою перш за все в результаті появи 

нових методів та форм економічного суперництва. Виживання підприємства в 

гострій конкурентній боротьбі все частіше обумовлюється дією факторів 

довгострокової дії. В теперішніх умовах господарювання для того, щоб вижити, 

набагато більше повинні приділяти увагу таким сферам, як реалізація та збут 

послуг, збільшення доходів та покращення свого фінансового стану. Більшість 

українських підприємств в галузі туризму дійшли до розуміння того, що 

працюючи в умовах конкурентної боротьби, їхні послуги якимось чином повинні 

відрізнятись від послуги «сусіда» по галузі – тоді споживач легше і швидше 

знайде їх. Особливо актуально це для туристичних підприємств, які здебільшого 

мають однаковий асортимент послуг.  

Проблема формування бренду підприємств туристичної індустрії, а також 

різний ступінь впливу зовнішнього середовища на їх розвиток, особливо в 

умовах економічної кризи, залишається актуальною. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: В.В. Липчука, Л.В. Погребняк [1], 

М.О. Макашева [2], О.В. Кендюхов [3], Т.Козлова[4], Ю.Насєдкіна[5] та інші.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні підходів до трактування поняття 

«туристичний брендинг», визначені основних причин інтенсивного 

використання бренденгу в туризмі, визначенні критерії ефективності брендингу 

в зовнішньоторгівельній діяльності туристичного підприємства.  

Під брендом розуміють сукупність інформації про компанію, послугу чи 

продукт, а також як юридично захищену та легковпізнавану символіку продукту 

або ж виробника [4]. Зовнішній образ і внутрішній зміст бренду повинні 

викликати бажання купити продукт або скористатися послугою спонукати 

залишатися відданими клієнтами підприємства протягом довгого часу. 

Туристичний брендинг в зовнішньоторгівельній діяльності туристичного 

підприємства – це кульмінація широкого спектру напрямів діяльності з усього 

набору засобів маркетингу, що дозволяє створити імідж туристичного бренду, 

який передає весь набір сигналів споживачу про якість, ціну і статус 

туристичного бренду. 

Інтенсивне використання бренда в туризмі пояснюється рядом чинників: 
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1. Нематеріальністю туристичних продуктів. Турпоператори пропонуючи 

туристичний продукт не мають можливості продемонструвати його споживчу 

цінність, оскільки єдиним джерелом візуалізації туристичного продукту 

залишаються або можливості курортних зон, або щасливі обличчя туристів; 

2. Ріст конкуренції на туристичному ринку, що супроводжується переходом 

від цінової до конкуренції якості туристичних продуктів;  

3. Необхідність постійно модифікувати туристичний продукт, що додає для 

підприємства додаткові витрати на комплекс маркетингових комунікацій. Проте 

використання технології бренда дозволяє скоротити ці витрати додаючи в 

продуктову лінію тур-новинку, викликаючи тим самим довіру до нього та 

підвищуючи рівень лояльності споживачів до бренда, через постійне оновлення 

його продуктової стратегії; 

4. Зростання ролі агентів на туристичному ринку, жодне агентство не буде 

відмовлятись від продажу турів, у структуру якого входить відомий бренд;  

5. Застосуваня бренда в туризмі це його майбутнє завтра, адже торгові марки 

більш стійкі до змін ринкової кон’юнктури ніж для прикладу тур оператори.  

Отже, успіх бренда залежить від таких факторів, як розуміння потреб 

споживачів, правильне позиціонування на ринку, цінність ТМ для споживачів 

тощо. Ознакою успішних брендів є те, що всі найважливіші фактори 

враховуються як при їх створенні, так і в кампаніях із їх просування. Якщо не 

менше 20% цільової аудиторії позитивно відносяться до даного товару чи 

послуги, то його можна назвати брендом.  

Створення бренда – це творча робота, що вимагає глибокого знання ринку, 

споживача і конкурентів. Бренди мають свої властивості, вони бувають 

правильними та помилковими. До правильних належать: привертання уваги 

покупця; наявність назви, яка легко запам’ятовується; доступна інформація про 

продукт чи послугу.  

До помилкових відносять: бажання захопити більшу територію ринку, ніж 

можна; відсутність комунікації; невідповідність позиціонування; акцент не на 

«сильних» сторонах продукту; перебір з рекламою тощо. 

Правильне створення ефективного брендингу – це вміння прогнозувати, а 

також слід враховувати основні фактори: 1)товар виробляється для людини, а не 

для ринку, тому вивчати слід потенційних покупців; 2) при створенні бренду слід 

відштовхуватись від цінностей людини, а не від його потреб, потреби 

змінюються, цінності – ні; 3)не варто застосовувати готові дослідження, вони 

загальнодоступні, а тому і не унікальні; 4) будь-яке дослідження слід ретельно 

аналізувати, найчастіше від уміння аналізувати вирішується доля бренду.  

Враховуючи характеристики туристичного ринку, де об’єктом купівлі – 

продажу є послуга силу бренду формують такі складові: лояльність бренда, 

усвідомлення бренда, асоціації бренда, якість сприйняття. Обираючи 

туристичний бренд, споживач одержує переваги: він знає, якого рівня якості 

можна чекати від цього туристичного продукту (наприклад, престижна подорож 

забезпечує споживачу авторитет шляхом асоціації з ним, і, навпаки, дешевий тур 

може підсилити відчуття економності споживача і його здатності знайти хорошу 

цінність за відповідні гроші).  
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Важливу роль у формуванні бренду туристичного продукту відіграє стратегія 

позиціонування, метою якої є формування такого іміджу, який пропагує 

унікальні атрибути і вигоди, які можуть принести даний простір туристичної 

рецепції у порівнянні з іншими конкурентоздатними осередками. Більш того, сам 

туристичний продукт може мати позицію щодо покупця (для прикладу: 

туристичні бренди дорогих турів створюються з елементами певної переваги над 

потенційним покупцем - "Спробуй - купи мене, я дуже дорогий, не для людини з 

натовпу", наприклад. - "Відпочинок на Канарах"). 

Не менш важливим кроком при формуванні туристичного бренда суб’єкта 

підприємницької діяльності є врахування трендів розвитку світової індустрії 

подорожей і гостинності. Тренди дають можливість зазирнути у майбутнє 

туристичної галузі.  

Ми виділили основні критерії ефективності брендингу в 

зовнішньоторгівельній діяльності туристичного підприємства: 1.Особливий 

статус. 2.Глибоке переконання, що це саме те, що потрібно, або ефект «жертви 

реклами». 3.Підсвідоме переконання, що продукція/послуги туристичного 

підприємства більш якісні та надійні. 

Підводячи підсумки варто зазначити, тема брендингу на українському ринку 

туристичних послуг є надзвичайно актуальною. Туристичні фірми зацікавлені у 

процесі формування бренду туристичного продукту, це  дозволить їм: 

отримувати додатковий прибуток; полегшить процедуру вибору туристичного 

продукту споживачем; ідентифікує туристичну компанію та її послуги серед 

турпродуктів конкурентів; відкриває можливість інвестування в майбутнє. 
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Актуальність теми. Епізоотичний характер паразитарних захворювань 

домашніх тварин в умовах великих міст на сучасному етапі розвитку 

залишається досить складним і спостерігається тенденція до його погіршення, в 

результаті масштабнішого характеру утримання мʼясоїдних. Багато вчених, у 

тому числі українських, повідомляють про широке розповсюдження кишкових 

паразитозів у собак. Ця проблема потребує вирішення, оскільки ці тварини 

становлять серйозну загрозу проявляючи агресію та є джерелом небезпечних 

захворювань (інфекційних та інвазійних). 

У розповсюдженні цих інвазій значну роль відіграють собаки-носії 

статевозрілих форм збудників. Встановлено, що саме безпритульні собаки є 

основними носіями збудників гельмінтозів і протозоозів небезпечних, як для 

інших тварин, так й для людини. Неконтрольоване збільшення кількості 

безпритульних собак, а також антисанітарний стан місць, де їх вигулюють 

(дитячих і газонних майданчиків, скверів, парків), безсумнівно впливають на 

розповсюдження різних паразитарних захворювань.  

Мета роботи – запропонувати найбільш ефективний антигельмінтик для 

боротьби з токсаскарозом собак умовах ГО (громадської організації) „У добрі 

руки” місто Вишневе Київської області. 

Матеріал і методи досліджень. Роботу проводили у лабораторії кафедри 

паразитології та фармакології Білоцерківського НАУ та в умовах ГО. 

Обʼєктом дослідження служили собаки різних порід і статевовікових груп, 

спонтанно інвазовані токсаскаридами. При вивченні ефективності 

антигельмінтиків враховували показники екстенсивності інвазії (ЕІ) та 

інтенсивності (ІІ), які визначали шляхом дослідження фекалій комбінованим 

методом Дарлінга у модифікації Котельникова та Хрєнова із застосуванням 

аміачної селітри з щільністю 1,3. 
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Дослід по вивченню ефективності дегельмінтизації собак пранатаном 

суспензієй та піперазином провели у жовтні–листопаді місяцях 2019 року на 

собаках 3–6-ти місячного віку спонтанно інвазованих токсокарами в дозах згідно 

настанов. За принципом аналогів сформували 3 групи собак (одну контрольну та 

дві дослідні) по 5 голів у кожній. Усі групи тварин знаходились в однакових 

умовах годівлі та утримання. До введення препарату та через 10 діб після 

останнього застосування антигельмінтиків проводили копроскопічні 

дослідження. 

Тваринам першої дослідної групи застосували пранател суспензію (рис. 1). 

Пранател суспензія – антигельмінтний препарат широкого спектру дії, який 

містить діючі речовини празиквантел та пірантел памоату. 
 

 
Рисунок 1. Пранатан суспензія 

 

Тваринам другої дослідної групи використовували піперазин 45 % у дозі 

0,2 г/кг маси тіла (одноразово) разом з кормом (рис. 2). Піперазину цитрат – сіль 

піперазину, яка діє згубно на личинкові і дорослі форми гельмінтів. 
 

 
Рисунок 2. Піперазин 45 % 

Тварини контрольної (третьої) групи антигельмінтик не отримували.  

Результати власних досліджень. Результати гельмінтокопроовоскопічних 

досліджень тварин до дегельмінтизації показали, що усі групи тварин були на 

100 % уражені яйцями токсокар. Інтенсивність токсокарозної інвазії коливалась 

від 22,8 до 25,4 екземплярів яєць. 

На 10-й день після останньої дачі антигельмінтних препаратів ми знову 

відібрали проби фекалій. Результати цієї роботи наведені у таблиці 1. 

З даної таблиці видно, що антигельмінтик, а саме, пранатал суспензія у 

дозі 1 мл препарату на 1 кг маси тіла тварини, перорально, індивідуально 

одноразово з кормом під час ранкової годівлі показав 100 % вплив на токсокар. 
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Таблиця 1. 

Результати 

овоскопічних досліджень собак на 10-й день після дегельмінтизації 

Групи 

тварин 

Кількість 

тварин у 

групі, гол. 

Всього 

уражено 

тварин, гол. 

ЕІ, 

% 

ІІ, 

екз. 

яєць 

ЕЕ, 

% 

ІЕ, 

% 

Дослідні: перша 5 – – – 100 100 

 друга 5 1 20,0 3,0 90,0 87,34 

Контрольна 5 5 100 22,8 – – 

 

Щодо піперазину 45 % то необхідно відмітити, що у однієї собаки ми 

знайшли яйця токсокар. Екстенсефективність цього препарату склала 90,0 % при 

інтенефективності 87,34 %. 

Після овоскопічного дослідження ми повторно задали тваринам другої 

дослідної групи піперазин 45 % у той же дозі, що і перший раз, тобто у дозі 0,2 

г/кг маси тіла (одноразово) разом з кормом. На 10-й день після дегельмін-тизації 

ми яєць гельмінтів не знайшли. 

Таким чином можна зробити висновок, що пранатал суспензія у дозі 1 мл 

препарату на 1 кг маси тіла тварини, перорально, індивідуально одноразово з 

кормом та піперазин 45 % у дозі 0,2 г/кг маси тіла (одноразово) разом з кормом 

з інтервалом 10 діб показали 100 % вплив на токсокар. 

 

Список літератури 

1. Щодо епізоотології нематодозів собак / А.А. Антіпов, І.В. Сайченко, В.П. 

Гончаренко та ін. // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. „Реформування та розвиток 

гуманітарних та природничих наук” (Полтава, 22-23 травня 2020 р.). - Херсон, 

2020. - Ч. 1. - С.59-63. 

2. Сайченко І.В. Епізоотична ситуація щодо нематодозів шлунково-киш-

кового каналу собак / І.В. Сайченко, А.А. Антіпов // Наук. вісник вет. меди-цини: 

зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - Вип. 1 (154). - С.54-62. 

3. Поширення кишкових гельмінтозів і протозоозів серед безпритульних 

собак Харківського регіону та підвищення ефективності їх копроскопічної 

діагностики / В.Я. Пономаренко, О.В. Федорова, В.С. Булавіна та ін. // Науково-

технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АП. - 

К., 2016 - Т. 4. - С. 59-64. 

4. Артеменко Л.П. Ектопаразитози домашніх і продуктивних тварин та 

засоби захисту. / Л.П. Артеменко, В.П. Гончаренко, Н.В. Букалова та ін. // 

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2020. № 2. С. 65-76. doi: 10.33245/2310-

4902-2020-160-2-65-76. 

 

  



ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE 

 82 

ДО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Папченко Іван Васильвич 
кандидат ветеринарних наук, доцент 

доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, 

гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії 

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна 
 

Антіпов Анатолій Анатолійович 
кандидат ветеринарних наук, доцент 

доцент кафедри паразитології та фармакології 

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна 

 

Туберкульоз – хронічне інфекційне захворювання багатьох видів ссавців та 

птиці. Людству це захворювання відоме давно, про що свідчить виділення 

збудника із хребців єгипетської мумії. А про збудник хвороби дізнались в 1882 

році, завдяки праці Роберта Коха. Серед сільськогосподарських тварин 

найчастіше туберкульозом хворіють велика рогата худоба та птиця. На даний час 

вивчені збудники туберкульозу: Mycobacterium bovis (бичий вид), 

Mycobacterium tubercolosis (людський вид), Mycobacterium avium (пташинний 

вид). Розроблені методи діагностики, профілактики і оздоровлення господарств 

[1-5], але деякі питання потребують уточнення. Встановлено, що доросла рогата 

худоба зараженню туберкульозом піддається переважно у стійловий період 

аерогенним шляхом. Інші шляхи (аліментарний, контактний, 

трансплацентарний) зустрічаються рідко. А от молодняк великої рогатої худоби 

зараженню підлягає аліментарним шляхом через молоко хворої на туберкульоз 

корови. Зараження телят може відбуватися і аерогенно, при умові тривалого 

утримання разом із хворими дорослими тваринами. 

В багатьох літературних джерелах, описуючи механізм проникнення 

збудника в макроорганізм, акцентують увагу на тому, що збудник, який 

міститься у повітрі у складі аерозолю, при вдиханні потрапляє в легені і там 

починає викликати патологічні зміни [4, 5]. З таким трактування ми не можемо 

погодитись, бо система органів дихання має свої механізми захисту. Почнемо з 

носової порожнини, яка дорсальними і вентральними носовими раковинами, 

вкритими слизовими оболонками і слизом, утворює щілиноподібні дихальні 

шляхи, що дає можливість стороннім часточкам повітря і аерозолю максимально 

контактувати із слизовою оболонкою і прилипати до неї, тобто затримуються 

системами мукоциліарного кліринсу, поверхнево-активним білками слизу. 

Враховуючи те, що збудник не володіє рухливістю, подальшу участь у його 

переміщенні у тканини відіграють нейтрофільні лейкоцити. Мігруючи в 

тканинах, вони потрапляють на слизову оболонку дихальних шляхів і 

фагоцитують мікобактерії, але фагоцитоз в більшості випадків не завершений 

(недостатньо ферментних систем для руйнування мікобактерій). Такі мікрофаги 

продовжують свій рух у тканини і потрапляють у лімфатичні судини, 

переміщаючись із течією лімфи до регіональних лімфатичних вузлів. 
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Нейтрофільні лейкоцити короткоживучі (в тканинах перебувають від кількох 

десятків годин, до двох днів) і транспортуючи збудника самі руйнуються. В 

паренхімі лімфовузлів мікобактерії піддаються фагоцитозу місцевими 

фіксованими макрофагами, але він теж є не завершеним. Збудник з часом 

розмножується, руйнує макрофаги і оточуючу паренхіму лімфовузла – 

утворюється осередок коагуляційного некрозу, оточений клітинами 

демаркаційної зони (епітеліоїдними, які межують із некрозом, поодинокими 

гігантськими клітинами і ззовні лімфоїдними). Таке утворення називають 

туберкулом або туберкульозною гранульомою. На розрізі вражених 

лімфатичних вузлів туберкули виділяються у вигляді світло-сірих або сіро-

жовтуватих округлих утворень розміром 1,5-2 мм (рис. 1). Найчастіше такі зміни 

виявляють у медіальних заглоткових, бронхіальних і каудальному 

середостінному лімфовузлах. Це обумовлено тим, що через паренхіму 

зазначених лімфовузлів фільтрується лімфа від органів дихання. Змін можуть 

зазнавати й інші лімфовузли, але значно рідше. 
 

 
Рисунок 1. Множинні туберкули на розрізі бронхіального лімфовузла 

Наші спостереження за результатами контрольних забоїв корів, які дали 

позитивну реакцію на туберкулін ППД для ссавців, показали, що завжди 

враженню збудником піддаються регіональні лімфатичні лімфовузли, а легені 

тоді, коли лімфовузли втрачають  здатність біологічних фільтрів. 

Дещо інші зміни виявлялись у корів із господарства, де впродовж 3-4-х років 

не проводились оздоровчі заходи і збудник мав можливість проходити 

пасажування, посилюючи вірулентність. При проведенні туберкулінізації в 

одному із господарств виявили, що із 800 корів  позитивно  прореагувало біля 75 

%. Шістнадцять корів відібрали для контрольного забою і у всіх були виявлені 

типові зміни в лімфатичних вузлах, а тільки у шести ще й у легенях. Виявлені 

зміни відрізнялись від вище зазначених. На самому ранньому етапі в 

лімфовузлах, куди лімфою занісся збудник, появилась зона почервоніння 

кіркової речовини. Пізніше в місцях почервоніння виникли некрози різних 

розмірів, оточені зоною почервоніння (перифокального запалення), це вказує, що 

туберкульозний процес активно прогресує. В окремих лімфовузлах паренхіма 

повністю перетворилась в аморфну сіру некротичну масу. В паренхімі легенев 

шести корів зміни були подібні до таких, як в лімфовузлах (різних розмірів 

осередки некрозів, оточені зоною перифокального запалення) (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2. Тотальний некроз паренхіми медіального заглоткового лімфовузла 

 

 
Рисунок 3. Легені на розрізі – осередки некрозів оточені зоною перифокального запалення 

 

Таким чином, патолого-анатомічні зміни в органах корів можуть бути досить 

варіабельними, що залежить від вірулентності збудника, опірності 

макроорганізму, тривалості перебігу хвороби і інших ендогенних та екзогенних 

чинників. 
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Актуальність теми. У багатьох країнах світу і майже у всіх домашніх тварин 

виявляють паразитичних нематод, серед яких домінують представники підряду 

Strongylata. Ці нематоди досить поширені у тварин і людини. Особливо велику 

шкоду вони спричинюють домашнім та диким жуйним [1]. 

За даними Ю.О. Приходька зі співавторами «Івермеквет 1 %» за підшкірного 

застосування у дозі 0,5 мл на 25 кг маси вівці за трихурозу і стронгілятозів 

травного тракту проявив 100 % лікувальну ефективність [2]. 

Останні повідомлення свідчать про антигельмінтну резистентність 

шлунково-кишкових нематод до івермектину та мокседектину. Проведеними 

дослідженнями з’ясовано, що 12,5 % ферм Німеччини, Великобританії, Італії й 

Франції мають проблему резистентності гельмінтів до вказаних препаратів [3].  

У даний час відомі антигельмінтики різних хімічних груп: препарати групи 

бензімідазолу (альбендазол, мебендазол, оксибендазол, тіабендазол, 

фенбендазол, флубендазол і триклабендазол); групи макроциклічних лактонів 

(івермектин, абамектин, аверсектин, дорамектин, селамектин, моксидектин, 

мільбеміцин); групи саліциланілідів (клозантел, рафоксанід, оксиклозанід, 

ніклозамід); групи сульфаніламідів (клорсулон) та ін. 

Вітчизняними науковцями запропонований комплексний препарат 

комбітрем (ДР – триклабендазол і альбендазол). Цей антигельмінтик за 

фасціольозу великої рогатої худоби забезпечував 100 % ЕЕ і нормалізував 

гематологічні показники крові. 

Мета роботи – вивчити лікувальну ефективність антигельмінтиків за 

стронгілятозної інвазії великої рогатої худоби в умовах господарства. 

Матеріал і методи досліджень. Роботу проводили в період з листопада 2019 

року по серпень 2020 року в умовах господарства ТОВ СП „Агродім” с. 

Городище Бахмацького району Чернігівської області та у лабораторії кафедри 
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паразитології та фармакології Білоцерківського національного аграрного 

університетаа. 

Копроовоскопічні дослідження проводили за методом І.С. Дахна та ін. 

Рівень інвазованості корів визначали за показниками екстенсивності інвазії (%) 

та інтенсивності інвазії (яєць в 1 г фекалій). Інтенсивність інвазії визначали 

шляхом підрахунку кількості яєць в 1 г фекалій за методом В.Н. Трача. 

У досліді вивчали лікувальну ефективність антигельмінтиків: «Альбендазол 

ультра 10 %» і «Роленол» за показниками екстенсивності та інтенсивності інвазії 

з подальшим визначенням екстенсефективності та інтенсефективності 

препаратів. З цією метою відібрали для досліду 30 тварин, спонтано інвазованих 

стронгілятами і сформували 3 групи тварин (по 10 голів) на основі дотримання 

принципу аналогів і розділили на дві дослідні і одну контрольну групи. В період 

проведення досліду (який тривав 60 днів) дослідні і контрольні групи тварини 

знаходились в однакових умовах годівлі та утримання. Тварин контрольної 

групи не лікували. 

Схема використання антигельмінтиків при спонтаній стронгілятозній інвазії 

великої рогатої худоби в ТОВ „СП „Агродім” с. Городище Бахмацького району 

Чернігівської області була така. Тваринам першої дослідної групи застосували 

альбендазол ультра 10 % (рис. 1) дозі 0,75 г на 10 кг маси тіла одноразово, 

індивідуально з кормом. Альбендазол ультра 10 % представляє собою 

однорідний порошок білого або сірого кольору зі специфічним запахом, 

нерозчинний у воді. Діюча речовина препарату – альбендазол. 

Механізм дії альбендазолу полягає в тому що він гальмує білковий 

(тубулярний) синтез, в результаті чого порушується надходження і 

внутрішньоклітинна транспортування поживних речовин і обмін субстратів 

речовин (АТФ та глюкози), а також сповільнюються мітохондріальні реакції 

через гальмування фумарат-редуктази що призводить до зменшення кількості 

глікогену та загибелі паразитів від виснаження. 

 
Рисунок 1. Зовнішній вигляд упаковки „Альбендазол ультра 10 %” 

Телятам другої дослідної групи ми використовували іспанський препарат 

„Роленол” (рис. 2) у дозі 50 мг на 20 кг маси тіла (по ДР) або 1,0 мл на 20 кг маси 

тіла (по лікарській формі). Препарат використовували одноразово, підшкірно. 

 
Рисунок 2. Зовнішній вигляд упаковки і препарату „Роленол” 
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Роленол представляє собою прозорий розчин жовтого кольору, вільний від 

сторонніх домішок. 1 мл препарату містить діючу речовину: клозантел – 50 мг. 

Клозантел – іонофор, який гальмує оксидоване фосфорилювання паразитів. 

Специфічна дія препарату полягає у стимуляції активності ферменту АТФ, що 

гальмує процес фосфорилювання та переносу електронів, що веде до зміни 

енергетичного метаболізму паразита і його загибелі. 

Результати власних досліджень. Результати гельмінтокопроовоскопічних 

досліджень тварин до дегельмінтизації показали, що до введення препаратів 

екстенсивність стронгілідозної інвазії у корів двух дослідних та контрольної 

груп становила 100 %. Показники інтенсивності інвазії були різними і коливалась 

у групах від 74,8 ±2,1до 77,3±2,6 екземплярів яєць. Так, найвища інтенсивність 

інвазії стронгілятами була зареєстрована у тварин другої дослідної групи і 

становила 77,3±2,6 екз. яєць. 

Через 30 діб після дегельмінтизації у тварин другої дослідної групи, за 

даними копроовоскопії, яєць гельмінтів не виявили. У тварин, 

дегельмінтизованих альбендазолом ультра 10 %, виявляли яйця стронгілят, а 

екстенс- та інтенсефективність препарату за даної інвазії становила, відповідно, 

90,0 % й 75,0 %. 

У корів контрольної групи ЕІ залишалася незмінною (100 %). Інтен-

сивність інвазій у тварин цієї групи на 30-ту добу досліду зросла й становила 

8,6±0,7 яєць в 1 г фекалій. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ „СП „Агродім” село 

Городища Бахмацького району Чернігівської області являється 

неблагополучним по стронгілятозної інвазії великої рогатої худоби. 

Екстенсефективність та інтенсефективність роленолу за стронгілятозної інвазії у 

корів становить 100 %, а альбендазолу ультра 10 % – 90,0 %. 
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