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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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 Том 2. Выпуск 49                                                                                                                                           Экономика 

ЦИТ: 417-004 
УДК 336.7 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИСУТСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

ADVANTAGES AND PROBLEMS OF THE PRESENCE OF STATE BANKS 
IN THE BANKING SECTOR 

к.э.н., доцент Фурсова В.А. / c.e.s., as. prof. Fursova V.A. 
магистр Ветрова Н.С. / master Vetrova  N.S. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности государственных 

банков и их влиянию на банковский рынок страны.  Рассмотрены 
существующие подходы к определению сущности государственного банка, 
выделены его принципиальные отличия от банка с государственным участием. 
Детализированы основные преимущества и недостатки присутствия 
государственных банков в банковском секторе страны. 

Ключевые слова: государственный банк, банк с государственным 
участием, банковская система, национализация, докапитализация.  

Вступление. 
В условиях финансового кризиса интерес к банковским учреждениям с 

государственным капиталом, как гарантам стабильности национальной 
финансовой системы, существенно возрос. Однако, несмотря на усиление 
внимания, как со стороны экономистов, так и международных финансовых 
организаций, все еще открытыми остаются вопросы, касающиеся как самой 
сущности государственных банков, так и их влияния на экономику страны, что 
и актуализировало тему исследования.  

Основной текст  
Как свидетельствует мировая практика, особенно в кризисный период, 

государство принимает активное участие в регулировании банковского сектора 
и национализации банков. Так, в 2008-2009 гг. США оказал поддержку таким 
крупнейшим банкам, как Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и др., 
Нидерланды – финансовой компании ING, Швейцария – UBS, Германия –  
Commerzbank и т.д. Украина не стала исключением, начиная с 2009 г. 
количество государственных банков постоянно менялось. По состоянию на 
1.09.2017 г. в Украине действует 4 банка с участием государственного 
капитала: Ощадбанк, Укрексимбанк, Укргазбанк (национализирован в 2009 г.) 
и ПриватБанк (национализирован в конце 2016 г.), на долю которых 
приходится 55,9% активов, 62,6% депозитов физических лиц и 85,5% убытков 
всей банковской системы [1].  

Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к 
определению критериев, позволяющих отнести банки к государственным и 
банкам с государственным участием, что вызывает необходимость проведения 
исследования по определению их сущности. Так, как отмечает  В.В. Онищенко, 
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согласно отечественному законодательству критерием для признания банка 
государственным считается только структура его собственности, что является 
достаточно ограниченным подходом [2]. Практически все авторы (Жуков Е.Ф., 
Азрилиян А.Н.,  Белоглазова Г.М.) [3-5] согласны с тем, что государственный 
банк – это банк с капиталом, принадлежащим государству и им же 
управляемый. Однако в таком случае совсем не видна разница между 
государственным банком и банком с государственным участием. Бажанов С.В., 
Лапидус Х.М. и др. авторы [6], уточняют, что государственный банк должен 
иметь разную специализацию и выполнять определенные государственные 
программы. Наиболее полным, на наш взгляд является подход В.В. Онищенко, 
предлагающим определять государственные банки, как банки на 100% 
принадлежащие государству, подконтрольные ему, целью которых является не 
получение прибыли, а реализация программ социально-экономического 
развития [7]. Однако, определение сущности банка с государственным 
участием, требует корректировки, в соответствии с действующим 
законодательством. Принципиальное отличие банка с государственным 
участием, на наш взгляд, должно заключаться в том, что государство, имея 
определенную долю капитала, оказывает влияние пропорционально своему 
пакету акций, а не просто прямо или косвенно его контролирует, как предлагает 
В.В. Онищенко.  

Основные подходы к определению банков с государственным участием и 
государственных банков приведены в табл. 1. 

В современной экономической литературе практически в равной степени, 
как критикуют, так и приводят положительные аргументы по поводу  
деятельности государственных банков, которые систематизированы в табл. 2.  

Среди отрицательных моментов их функционирования отмечают: 
формирование барьеров для развития добросовестной конкуренции, 
неэффективное использование бюджетных средств и коррупцию, политическое 
влияние, увеличение государственных расходов на капитализацию банков в 
условиях кризиса (так, сумма фискальных расходов на докапитализацию 
государственных банков с 2008 по 2015 года превысила 74 млрд. грн. или 6,4% 
ВВП соответствующих лет, в 2016 г. Ощадбанк и Укрэксимбанк были 
докапитализированы на 14,3 млрд. грн., а национализация Приватбанка в      
2016 г. обошлась в 4,8% ВВП  [1]), конфликт интересов, коммерциализация 
деятельности, неэффективный менеджмент и др. В качестве положительных 
моментов выделяют: принятие государственными банками кредитных рисков 
ключевых секторов экономики,  защита национального рынка от экспансии 
иностранного капитала; компенсация неразвитых механизмов финансового 
посредничества и недокапитализации банковской системы, стабильность 
ресурсной базы, формирование доверия населения к банковскому сектору и др.  

Следует отметить, что недостатки присутствия государственных банков 
ярче всего проявляются в развивающихся экономиках, таких как Украина, а 
преимущества, наоборот, в развитых странах (США, Германия и др.). 
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Таблица 1. 
Определение терминов «банк с государственным участием» и 

«государственный банк» 
Автор Определение термина 

Жуков Е.Ф.     Государственные банки - это банки, капитал которых принадлежит 
государству. 

Азрилиян А.Н.  

   Государственные банки - кредитные учреждения с контрольным 
пакетом в акционерном капитале, принадлежащем государству 
(центральному банку, правительству, региональной власти). Они 
проводят банковские операции под определенным уровнем контроля 
государства, имеют высокую гарантию надежности, и поэтому 
пользуются высоким уровнем доверия. 

Белоглазова Г.М.     Государственный банк - банк, принадлежащий государству и 
управляемый государственными органами.  

 Бажанов С.В., 
Лапидус М.Х., 
Львов Ю.И., 
Тарасевич Л.С.  
 

   Государственные банки имеют разную специализацию, их 
деятельность направлена на осуществление определенных 
государственных программ и других задач общегосударственного 
значения. 
   Банки с государственным участием - банки, в капитале которых 
участвуют организации, представляющие государство. 

Закон Украины 
«О банках и 
банковс-кой 
деятельности»  

Государственный банк - это банк, сто процентов уставного капитала 
которого принадлежат государству. 

Онищенко В. В.   

  Государственный банк – его основная цель не получение прибыли, 
а выполнение функций финансовых агентов правительства в ходе 
выполнения программ социально-экономического развития, в 
котором 100% уставного капитала принадлежит государственным 
органам власти, управление которым подчинено этим органам, и 
уровень контроля государства над банком определяется 
соответствующими нормативными актами. 
   Банки с государственным участием это банки: а) активы которых 
органы государственной власти (предприятия государственного 
сектора экономики) прямо или косвенно контролируют; б) в капитал 
которых государство входит прямо или косвенно, на постоянной или 
временной основе в разных долях и по разным причинам. 

Источник: составлено авторами по данным [3-8] 
 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки присутствия государственных банков в 

банковском секторе 
Преимущества Недостатки 

- компенсация неразвитых механизмов 
финансового посредничества и недокапита-
лизация банковской системы; 
- принятие на себя части высоких и 
неопределенных рисков по кредитованию 
ключевых секторов национальной 
экономики; 
- контрцикличность кредитования госу-
дарственными банками стимулирует 

- препятствие добросовестной 
конкуренции; 
- содействие неэффективному 
использованию бюджетных средств и 
коррупции; 
- воздержание формирования 
полноценных финансовых рынков и 
системы рыночного распределения 
ресурсов; 
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экономику во время спада, в особенности 
малый и средний бизнес; 
- возможность гармонизировать процентные 
ставки основных ресурсных рынков 
(облигаций внутреннего государственного 
займа с учетной ставкой НБУ, рыночных 
депозитных ставок как для физических, так и 
юридических лиц); 
- защита национального банковского рынка 
от экспансии иностранного капитала; 
- быстрая адаптация под меняющиеся 
условия внешней и внутренней финансово-
экономической среды; 
- оперативность в перенаправлении 
финансовых потоков в те отрасли и пред- 
приятия, наиболее нуждающихся в 
дополнительных объемах финансовых 
ресурсов; 
- обеспечение и поддержка доверия со 
стороны населения и юридических лиц  
национальной банковской системы, 
повышает стабильность ресурсной базы; 
- ассоциирование банка с финансовой 
устойчивостью и надежностью клиентов; 
- обеспечение лучшего доступа к 
финансовым услугам в отдаленных регионах. 

- коммерциализация деятельности банка; 
- низкая эффективность менеджмента; 
- неопределенность перечня основных 
функций и обязанностей такого банка; 
- отсутствие жесткой специализации; 
- в условиях кризиса является «бременем» 
для бюджета страны поскольку требует 
высоких фискальных расходов на 
капитализацию банка в случае 
недостаточного контроля качества активов 
банковского учреждения; 
- конфликт интересов банка, как 
коммерческой организации и государства, 
как собственника; 
- отсутствие достаточных стимулов у 
менеджмента банков; 
- контрциклическое кредитование часто 
сфокусировано на тех заемщиках, для 
которых доступ к кредитным ресурсам не 
является критическим; 
- кредитные решения часто мотивированы 
неэкономическими аргументами; 
- отсутствие гарантий лишения 
политического влияния. 

Источник: составлено авторами по данным [1-2, 9-12] 
 

Заключение и выводы. 
Таким образом, рассмотрев сущность государственного банка, а также 

преимущества и недостатки его присутствия в банковском секторе, можно 
сделать вывод, что до тех пор, пока на законодательном уровне четко не будут 
прописаны функции государственных банков, их специализация, цели и задачи 
функционирования, в отечественной банковской сфере будет превалировать 
негативный эффект от их деятельности, отражающейся на бюджете всей 
страны. 
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Abstract  

The article is devoted to the study of the essence of state-owned banks and their influence on 
the banking market of the country. The authors considered existing approaches to the definition of 
the essence of the state bank and revealed its fundamental differences from the bank with state 
participation. In particular, the bank with state participation does not belong entirely to the state, 
unlike the state bank, and the state has an influence on it in proportion to its shareholding. The 
article details the main advantages and disadvantages of the presence of state banks in the banking 
sector of the country. Among the main advantages are: the formation of barriers for the 
development of fair competition, ineffective use of budgetary funds, corruption, political influence, 
increase of state expenditures on capitalization of banks in the conditions of crisis, ineffective 
management. Positive points are highlighted: the adoption of credit risks for key sectors of the 
economy, the protection of the national market against the expansion of foreign capital; pre-
capitalization of the banking system, formation of public confidence in the banking sector, etc. 

Key words: state-owned bank, bank with state participation, banking system, nationalization, 
pre-capitalization. 
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Анотація. В статті розкривається сутність валютно-курсового режиму 

доларизації, основні аспекти її застосування в країнах світу. Здійснено огляд 
країн, які використовують режим доларизації. Проаналізовано ефективність 
доларизації на основі показників макроекономічної стабільності та розвитку: 
приросту грошової маси, реальної процентної ставки, приросту ВВП, 
приросту ВВП на душу населення, приросту експорту. Встановлено, що 
доларизація переважно супроводжуються нижчими темпами інфляції, 
приросту грошової маси реальними процентними ставками, але менш 
інтенсивними темпами приросту ВВП та експорту. 

Ключові слова: доларизація, валютна інтеграція, інфляція,валюта, 
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валютний режим. 
Вступ. Валютна інтеграція – включає процеси офіційної валютної 

уніфікації (повна або паралельна доларизація, формування валютних союзів) та 
безумовної нормативної регламентації фіксування курсу національної валюти 
до якоря. Доларизація є природним наслідком зростання відкритості економіки 
та лібералізації фінансових ринків. Інтегруючись у світову економіку, держави 
стають більш чутливими до зовнішніх шоків; а прагнення суб’єктів 
захеджувати ризики неминуче приводить до певного рівня доларизації [1]. 

Питання доларизації економік, її економічної ефективності та вплив на 
розвиток національних господарств досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, 
серед яких доцільно виділити: Б. Коена, Дж.Кейнса, К. Райнхарта, Ж.Богетіча, 
А. Ізе , О.Береславську та низку інших. 

Основний текст. Офіційна доларизація (англ. official dollarization) – 
одностороннє рішення держави про повне або часткове використання іноземної 
валюти паралельно із або замість вітчизняної валюти. Аспект доларизації 
включає в себе низку дещо відмінних процесів, що привело до численних та 
різновекторних досліджень за даною тематикою. Згідно сучасної класифікації 
розрізняють наступні форми доларизації: 

1. Неофіційна (неформальна, де-факто) доларизація (англ. informal, 
unofficial, de facto dollarization), яка зазвичай є частковою і включає наступні 
підвиди: валютне заміщення (субституція) або трансакційна доларизація (англ. 
currency substitution, transaction dollarization) та заміщення активів (англ. asset 
substitution. 

2. Офіційна (формальна, де-юре) доларизація (англ. formal, official, de jure 
dollarization), яка є повною доларизацією і передбачає заміну національної 
валюти на іноземну у всіх трансакціях суб’єктів держави і, що особливо 
важливо, деномінацію усіх державних та приватних активів та зобов’язань в 
іноземній валюті. 

3. Паралельний обіг іноземної валюти (напівофіційна доларизація, 
офіційна бі-валютна система) (англ. semi-official dollarization, bimonetary 
systems) – іноземна валюта є офіційним платіжним засобом на рівні із 
національною валютою.  

За даними дані «Щорічного звіту по режимах валютних курсів та 
валютних обмеженнях» МВФ [2] за 2016 р. нараховувалось 14 держав із 
офіційним режимом валютної доларизації (ще 4 держави, що не є членами 
МВФ, використовують іноземну валюту в якості офіційного платіжного засобу 
– Андорра, Ватикан, Ліхтенштейн та Монако). Для більш повного відображення 
процесів доларизації ми включили до переліку також низку залежних 
територій, враховуючи той факт, що частина із них використовує валюту 
держави-метрополії, однак деякі все ж емітують власну валюту (іноді як 
неформальний різновид валюти метрополії) чи застосовують валюту третіх 
країн (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Незалежні держави та території із повною офіційною доларизацією 
Держава / 
територія 

Початок 
доларизації 

Політичний 
статус 

Валюта Населення 
(тис. осіб) 

Абхазія 2008 Спірна територія Російський рубль, 
власна монета (парал.)** 

240 

Андорра 1278 Держава Євро (раніше фр. франк та 
ісп. песета)*** 

78 

Ватикан 1929 Держава Євро (раніше іт. ліра)** 1 
Віргінські о-ви, США 1934 Територія Долар США 107 
Віргінські о-ви, 
Велика Британія 

1973 Територія Долар США 29 

Гренландія до 1800 Територія Датська крона 56 
Гуам 1898 Територія Долар США 184 
Еквадор* 2000 Держава Долар США, власні 

монети (парал.) 
16 809 

Зімбабве* 2009 Держава Долар США (для 
урядових розрахунків) + 

інші сильні валюти 

14 542 

Кірибаті* 1943 Держава Австралійський долар, 
власні монети (парал.)** 

113 

Кіпр, Північний 1974 Самопроголо-шена 
держава 

Турецька ліра 300 

Косово* 1999 Держава Євро (раніше нім. марка) 1 908 
Ліхтенштейн 1921 Держава Швейцарський франк 38 
Маршаллові о-ви* 1944 Держава Долар США 55 
Мікронезія* 1944 Держава Долар США 103 
Монако 1865 Держава Євро (раніше фр. франк) 38 
Науру* 1914 Держава Австралійський долар, 10 
О-ви Кука 1995 Територія Новозеландський долар 18 
О-ви Св. Єлени, 
Вознесіння і Тристан-
да-Кунья 

1834 Територія Фунт стерлінгів 6 

Палау* 1944 Держава Долар США 18 
Панама* 1904 Держава Долар США,  

власні монети (парал.) 
3 815 

Південна Осетія 2008 Спірна територія Російський рубль 52 
Пн. Маріанські о-ви 1944 Територія Долар США 52 
Пуерто-Рико 1899 Територія Долар США 3 411 
Сальвадор* 2001 Держава Долар США 6 582 
Самоа Американське 1899 Територія Долар США 57 
Сан-Марино* 1897 Держава Євро (раніше іт. ліра) 33 
Східний Тимор* 2000 Держава Долар США,  

власні монети (парал.) 
1 167 

Тувалу* 1892 Держава Австралійський долар, 
власні монети (парал.) 

11 

Фарерські о-ви 1949 Територія Датська крона (під назвою 
фарерська) 

50 

Чорногорія* 1996 Держава Євро (раніше нім. марка) 622 
Примітка: таблиця не включає декілька дрібних територій із доларизацією економік: Ніуе, Токелау (NZD); 
о.Норфолк, Кокосові о-ви (AUD), о-ви Піткерн (NZD/USD), Теркс і Кайкос (USD) 
* Держава є членом МВФ 
** Карбується власна офіційна монета, але вона є рідкісною і має, в основному, лише колекційну цінність 
*** Андорра випускає монету андоррський дінер, що має виключно колекційну цінність 
Джерело: складено автором на основі [2] та різноманітних онлайн-довідників  
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Як бачимо, станом на момент дослідження доларизованими можна 
вважати 37 держав та територій із загальним населенням дещо меншим за 
50 млн. осіб. Якщо порівнювати із аналогічним дослідженням З. Боґетіча, 
проведеного в 1999 р. [3], то кількість доларизованих держав та територій 
зросла на 5 одиниць, проте населення збільшилось майже в 5 разів (із 10,5 млн.) 
в основному за рахунок доларизації Еквадору та Сальвадору, фінансової кризи 
в Зімбабве та отримання незалежності Косово. До групи доларизованих можна 
було б також включити тимчасово окуповані території України, однак АР 
Крим, де-факто, ввійшов до складу РФ, а в ДНР та ЛНР перелік квазі-офіційних 
валют постійно змінюються із де-факто домінуванням російського рубля. 
Проте, не зважаю на майже 5-тикратне зростання населення офіційно 
доларизованих держав, загалом їм притаманні невеликі розміри та незначний 
вплив на глобальну економіку. 

Основними валютами-субститутами національної грошової одиниці є 
долар США (16 випадків, з них 8 – незалежні держави), євро (6 держав + 
Зімбабве, де євро є серед переліку офіційних валют) та австралійський долар (3 
держави + 2 території + Зімбабве). 

Іншим варіантом офіційної доларизації є створення бі- чи полі-валютної 
системи, при якій національна валюта знаходиться в офіційному обігу 
паралельно із однією чи декількома іноземними валютами. Приклади систем 
офіційних паралельних валют наведені в табл.2.  

Ми не включили до таблиці паралельних валютних систем Зімбабве та 
о. Піткерн, не зважаючи на декілька офіційних іноземних валют, враховуючи 
відсутність національної валюти як такої, що на нашу думку, ближче за своєю 
суттю до класичної доларизації.  

Як і в випадку офіційної доларизації, системи паралельних валют 
характерні для невеликих держав та залежних територій (сумарна чисельність 
населення не сягає 6 мільйонів осіб). Цікавим є випадки Лесото та Свазіленду, 
які єдині серед усіх доларизованих держав отримують доходи у вигляді 
сеньйоражу за використання в обігу ранда ПАР (згадані держави формують 
валютний союз CMA (Єдина валютна зона). 

Більшість із офіційно доларизованих держав є доволі відкритими. Серед 
переліку наведеного в таблицях 2 та 3, 21-на держава є членами МВФ, причому 
лише три із них не прийняли Статтю VIII Угоди з МВФ, що зобов’язує держави 
відмовитись від контролю за поточними операціями, а натомість користуються 
перехідними положеннями статті XIV. Причому для Косово та Тувалу, які 
нещодавно приєднались до МВФ та не застосовують суттєвих заходів 
валютного контролю, прийняття Статті VIII є швидше питанням часу, і лише 
Бутан запровадив дійсно суттєві валютні обмеження. Заради справедливості 
зазначим, що прийняття Статті VIII не завжди є запорукою відсутності 
валютного контролю на практиці, що й демонструють дані табл.3.  

Першим кроком дослідження ефективності доларизації буде оцінка 
цінової стабільності в державах, що імплементують даний режим. Найбільш 
очевидним методом аналізу є зіставлення показників рівня інфляції із періодом 
застосування режиму доларизації. Відносний розподіл частот діапазонів 
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інфляції серед доларизованих держав наведений на рис. 1.  
Таблиця 2 

Незалежні держави та території із офіційними бі- та полі- валютними 
системами 

Держава/ 
територія 

Початок 
доларизації 

Політичний 
статус 

Валюти Населення 
(тис. осіб) 

Багамські о-ви* 1966 Держава Багамський долар, Долар 
США (де-факто, частково де-

юре) 

378 

Бермудські о-ви 1970 Територія Бермудський долар, 
Долар США 

64 

Бруней Даруссалам * 1967 Держава Брунейський долар, 
Сінгапурський долар 

417 

Бутан* 1974 Держава Бутанський нгултрум,  
Індійська рупія 

791 

Лесото*  1974 Держава Лоті, Ранд ПАР 2 233 
Територіальні та коронні 
володіння Великої Британії: 
Гібралтар, о-ви Гернсі, 
Джерсі, Мен, Фолклендські 

різний Території Фунт стерлінгів, 
місцеві фунти** 

271 

Макао (Аоминь) 1977 Територія Патака, Гонконзький долар 648 
Намібія* 1993 Держава Намібійський долар, 

Ранд ПАР 
2 369 

Саха́рська Ара́бська 
Демократи́чна Респу́бліка 

1992 Частково 
визнана 
держава 

Сахарська песета**, 
Марокканський дирхам, 

Алжирський динар, 
Мавританська угія 

503 

Свазіленд* 1974 Держава Ліланґені, Ранд ПАР 1 133 
Сінгапур* 1967 Держава Сінгапурський долар, 

Брунейський долар (де-юре) 
5 607 

* Держава є членом МВФ 
** Неофіційна валюта, яка не включена до класифікатора валютних кодів ISO 4217 

складено автором 
Таблиця 3 

Валютний контроль у офіційно доларизованих державах-членах МВФ 
Держава Прийняття 

Статті VIII 
Контроль балансу руху капіталів та 

кредитів 
Контроль балансу поточних операцій 

Багамські 
О-ви 

Так Регулювання майже всіх типів 
операцій з мобільності капіталу 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів та конвертації її 

частини в національну валюту 
Бруней 
Даруссалам 

Так Деякі обмеження по здійсненню ПІІ, 
операціях з нерухомістю та ін. 

Регулювання платежів по поточних 
операціях 

Бутан Ні, 
Стаття XIV 

Вимога балансу валют при імпорті 
товарів та ПІІ. 

Регулювання майже всіх типів 
операцій з мобільності капіталу. 
Широкий спектр обмежень не 

сумісних із Статтею VIII. 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів та конвертації її 

частини в національну валюту. 
Валютні обмеження для громадян-

резидентів щодо подорожей закордон, 
приватних переказів. 

Еквадор Так Деякі обмеження на ринках цінних 
паперів, деривативів, комерційних та 

фінансових кредитів 

Обмеження відсутні 

Зімбабве Так Регулювання всіх типів операцій з 
мобільності капіталу 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів 

Кірибаті Так Деякі обмеження на ринках цінних 
паперів, деривативів, комерційних та 

фінансових кредитів, нерухомості, 
регулювання ПІІ 

Обмеження відсутні 
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Косово Ні, 
Стаття XIV 

Деякі обмеження на ринках цінних 
паперів 

Обмеження відсутні 

Лесото Так Регулювання широкого спектру 
операцій з мобільності капіталу 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів та конвертації її 

частини в національну валюту. 
Маршаллові 
О-ви 

Так Деякі обмеження щодо ПІІ та ринку 
нерухомості 

Обмеження відсутні 

Мікронезія Так Деякі обмеження на ринках цінних 
паперів та нерухомості 

Обмеження відсутні 

Намібія Так Регулювання майже всіх типів 
операцій з мобільності капіталу 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів та конвертації її 

частини в національну валюту 
Науру Так Деякі обмеження щодо ПІІ та ринку 

нерухомості 
Обмеження відсутні 

Палау Так Деякі обмеження щодо ПІІ та ринку 
нерухомості 

Регулювання платежів по поточних 
операціях 

Панама Так Обмеження відсутні Обмеження відсутні 
Сальвадор Так Деякі обмеження на ринках цінних 

паперів, деривативів ПІІ 
Обмеження відсутні 

Сан-
Марино 

Так Деякі обмеження на ринках цінних 
паперів, деривативів, комерційних та 

фінансових кредитів, нерухомості  

Обмеження відсутні 

Свазіленд Так Регулювання широкого спектру 
операцій з мобільності капіталу 

Обов'язкова репатріація валютної 
виручки експортерів та конвертації її 

частини в національну валюту. 
Сінгапур Так Деякі обмеження на ринках 

нерухомості та фінансових кредитів 
Обмеження відсутні 

Східний 
Тимор 

Так Деякі обмеження на ринках 
нерухомості 

Обмеження відсутні 

Тувалу Ні, 
Стаття XIV 

Відсутні дані Відсутні дані 

Чорногорія Так Деякі обмеження на ринках 
нерухомості та цінних паперів 

Регулювання платежів по поточних 
операціях 

складено автором на основі даних МВФ [2] 
 

 
Рис. 1. Розподіл частот рівнів інфляції серед доларизованих держав, 1991-

2016 рр. 
Джерело: сформувала автор на основі даних МВФ [4] 
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Статистичну базу аналізу склали часові ряди середньорічних темпів 
приросту споживчих цін відносно попереднього року за період із 1991 р. по 
2016 р. згідно даних МВФ (World Economic Outlook 2017 [4]). З метою 
методологічної сумісності, дослідження включало показники виключно для 
незалежних держав-членів МВФ протягом періоду застосування ними режиму 
доларизації (дані про режим валютного курсу бралися із відповідних щорічних 
звітів МВФ [2]). Загалом, статистична вибірка включала 267 випадків для 14 
доларизованих держав. 

Дані рис.1 значною мірою підтверджують твердження адвокатів 
доларизації про цінову стабільність в рамках згаданого валютного режиму. В 
240-ка випадках із загальних 267-ми (а це 90%) інфляція / дефляція була 
помірною (±10% річного приросту споживчих цін) в досліджуваних державах. 
Суттєва галопуюча інфляція (10%-50%) була характерна лише для перших 
років доларизації в Еквадорі та Чорногорії, а також для Мікронезії до 1999 р., 
після чого значні коливання припинились (деякий інфляційний сплеск 
спостерігався в 2008-2009 роках для більшості доларизованих держав, однак не 
був особливо значним). Протягом звітного періоду зафіксовано лише один 
випадок гіперінфляції – в Еквадорі у 2000 році (рік введення доларизації). 
Особливо наглядно ефект стабілізації спостерігався для Зімбабве, для якого 
флуктуація середньорічних цін відбувалась в діапазоні від -72,7% до +157%, а 
після відмови від національної валюти – не перевищувала поріг 7%. 

З метою більш повного висвітлення ефективності економік в рамках 
різних режимів валютного курсу, ми також розглянули властивості часових 
рядів низки інших показників макроекономічної стабільності та розвитку 
протягом 1991-2016 рр. (табл.4). 

Таблиця 4 
Макроекономічні показники за умов доларизації 1991-2016 

Макроекономічні показники Nobs   σ 
1 2 3 4 5 

Приріст грошової маси (широких грошей) 100 14,1 9,6 19,7 
Реальна процентна ставка 99 8,6 8,5 5,4 

Приріст ВВП 312 3,5 2,8 5,8 
Приріст ВВП на душу населення 312 2,2 2,0 5,4 

Приріст експорту 100 4,8 14,2 2,7 
Примітка:  
Nobs – обсяг вибірки,  – середнє арифметичне значення, 
 – медіана, σ – середнє квадратичне відхилення 

* – із вибірки вилучені випадки нетипового перевищення показниками 100%, що чітко 
виділяються із загального тренду часового ряду 
Джерело: складено автором на основі даних Світового банку [5] 

 
Однією із найважливіших монетарних категорій, яка впливає на рівень цін 

та діловий цикл в державі, є обсяг пропозиції грошей. Середньорічні темпи 
приросту грошової маси  в державах, що використовували режим доларизації 
становили 14,1%. Заради справедливості варто зазначити, що якщо із вибірки 
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доларизації виключити близькі до 100% темпи приросту грошової маси в 
Чорногорії протягом 2005-2007 рр., то результат вирівняється із середнім по 
підгрупі рівнем наближеним до 11%.  

З позицій теорії валютна інтеграція (зокрема режими доларизації та 
валютних рад) повинна приводити до зниження рівня процентних ставок в 
державах-адептах (більш точним твердженням буде про наближення до рівнів 
держав емітентів якірної валюти) [6]. Проте дослідження не виявило суттєвої 
різниці між рівнями реальних процентних ставок за умов валютної інтеграції та 
за інших типів валютно-курсових режимів. Доволі несподівано, на наш погляд, 
найвищий середній показник виявився у доларизованих держав (8,6), хоча 
потрібно брати до уваги невеликий обсяг вибірки (лише 99 доступних 
спостережень), а також переважно мікро-розмір економік із низькими 
показниками інфляції, що «стримують» динаміку реальних процентних ставок в 
сторону зниження. 

Висновки. Підсумовуючи результати неумовного аналізу, ми загалом 
підтвердили гіпотезу про те, що режими валютної інтеграції переважно 
супроводжуються нижчими темпами інфляції і приросту грошової маси, а 
також нижчими реальними процентними ставками, що компенсується, однак, 
менш інтенсивними темпами приросту ВВП та експорту.  
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Abstract  
The paper reveals the essence of the dollarization and the main aspects of its application in 

the countries of the world. A review of countries that use the dollarization arrangement has been 
surveyed. The analysis of the efficiency of dollarization was conducted on the basis of indicators of 
macroeconomic stability and development: money supply growth, real interest rate, GDP growth, 
GDP growth per capita, growth of exports. It was found that dollarization is mainly accompanied 
by lower inflation and money supply growth with real interest rates, but less intensive GDP growth 
and exports. 
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ДЕРЖАВНИЦЬКЕ БАЧЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНЦІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 

УКРАЇНИ 
STATE VISION IS IN RELATION TO IMPROVEMENT OF 

JURISDICTIONS OF UPRAVLINCIV OF FORCES OF GUARD OF LAW 
AND ORDER OF UKRAINE 

д. н. з держ. управління, доцент Орлов М. М. / Doctor of Sciences in Public 
Administration, Associate Professor Orlov N. 

Національна академія Національної гвардії України,  
Харків, майдан Захисників України, 3, 61001 

National academy of the National household troops of Ukraine,  
Kharkiv, area of Defenders of Ukraine, 3, 61001 

 
Анотація. У праці розглянуто державницьке бачення щодо удосконалення 

компетенцій управлінців сил охорони правопорядку України. Подано схему 
концепції підготовки управлінця сил охорони правопорядку. Проведено аналіз 
літератури, прізвища науковців і джерела за темою дослідження. Розглянуто 
зв’язок компетенцій з компетентністю для управлінців сил охорони 
правопорядку. Обґрунтовано зміст складових компетенцій управлінця сил 
охорони правопорядку і його компетентності. Розглянуті вимоги до 
професійної компетенції управлінців. Сформульовані висновки за темою 
дослідження і напрями поглиблення обраної теми.  

Ключові слова: управлінець, компетенція, концепція підготовки управлінця, 
зв’язок компетенцій з компетентністю, зміст складових компетенцій 
управлінця, сили охорони правопорядку. 

Вступ. Актуальність теми розглянемо на спрощеній схемі концепції 
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Існують різні тлумачення щодо базових понять, які визначаються 
фаховістю управлінців СОПр, а саме: компетенції, компетентності, тому, 
доречним розпочати розгляд теми з аналізу літератури, прізвища науковців та 
джерела із базових понять, з порушеної проблеми. 

Основний текст. Аналіз літератури, прізвища науковців і джерела за 
темою дослідження подані в табл. 1. 

Таблиця 1 
Аналіз літератури з порушеної теми дослідження 

Автор (Автори) Назва праці Стислий зміст основного 
визначення 

 Компетенція  
   Скопенко О. І., 
Цимбалюк Т. В. 

   Сучасний словник іншомовних 
слів. – К. : Довіра, 2006. – 789 с. [1]. 
 

   Компетенція ( від лат. 
competetia – досягти, 
відповідати, прагнути): 1) коло 
повноважень, якогось органу 
чи посадової особи; 2) 
проблема, про яку в кого-
небудь багато інформації, що 
дає змогу фахово її розв’язати. 

В'ячеслав 
Геращенко, 
заступник декана з 
МВА-програм, 
керівник 
Presidents' MBA - 
спеціально для 
innovations.journal-
2016, щорічного 
видання Києво-
Могилянської 
бізнес-школи. 
Чим насправді 
керує 
управлінець? [6] 

   Управлінець – це той, хто 
займається виключно майбутнім 

   Управлінець, власне, і 
працює через композиції. 
Композиція виникає у певний 
час, у певному місці – і 
відразу. Вона не може 
виникати послідовно. Потім 
можлива якась корекція, якесь 
шліфування, але сутність 
композиції – «все й одразу». 
 
 
 

Ефективність 
управлінської  
діяльності [7] 
 
 
 
 
 
 
 

Ефективність управлінської  
діяльності [7] 
 

   Першу групу вимог 
складають знання та вміння 
(мистецтво) виконувати 
професійну роботу в такій 
спеціальності як управління 
(менеджмент). 
   Друга група вимог до 
професійної компетенції 
керівників (менеджерів) 
пов'язана зі здатністю 
працювати з людьми та 
управляти собою. 

   Орлов М. М. Формування системи взаємодії 
регіональних органів виконавчої 
влади у сфері охорони 
правопорядку (теоретико-
методологічні засади) [Текст] : 

   Повноваження – це 
обмежене право 
використовувати ресурси 
організації і спрямовувати 
зусилля підпорядкованих 
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монографія / М. М. Орлов. – Х. : 
ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012.          
– 344 с. [2] 
 

органів на виконання 
визначеного завдання. 
Повноваження делегують 
посаді, а не особі. 

 Компетентність  
   Скопенко О. І., 
Цимбалюк Т. В. 

   Сучасний словник іншомовних 
слів. – К. : Довіра, 2006. – 789 с. 

   Компетентність (від лат. 
competens – належний, 
відповідний): авторитетний, 
обізнаний, володіє 
компетенцією. 
   Компетентність – 
динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, 
професійних, світоглядних і 
громадських якостей, 
морально-етнічних цінностей, 
яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати 
професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є 
результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти. 

   Олег 
Никулишин, 
генеральний 
директор Групи 
компаній «Маркет 
Універсал»  
(м. Львів). 

Управлінець — це професія 
http://fp.com.ua/articles/upravlinets-tse-
profesiya/ [5] 
 

Компетентний спеціаліст не 
завжди лідер 
 

 
Спираючись на проведений аналіз літератури можна перейти до розгляду 

базових понять з порушеної проблеми, що важливо у разі формування 
компетенцій майбутніх управлінців. 

Управлінець (керівник, також мéнеджер – найманий робітник, зайнятий 
професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, 
фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями 
[4]. До числа керівників відносять лінійних і функціональних керівників 
організації та її структурних підрозділів [5]. 

Управлінець – це той, хто займається виключно майбутнім. Радіус його 
впливу може відрізнятись залежно від статусу (умовно кажучи, 20 років чи 20 
хвилин) – але у будь-якому разі це про майбутнє. Тому єдине, чим управлінець 
може і має займатись – це приймати рішення. У тому числі – якою бути 
компанії через певний час [6].  

Управлінець фактично ніколи не працює з реальністю. Він має справу з 
певними моделями, з яких повинен створити власну, і вже на її основі 
формувати рішення й брати відповідальність за їх наслідки. І ця 
відповідальність завжди більша, ніж 100%. Адже він відповідає не тільки за те, 
чого очікував, але й за те, чого не міг навіть уявити. У управлінця-лідера 
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завжди є зона неочікуваних наслідків, за які він теж має відповідати [6]. 
Компетенція від лат. competetia – досягти, відповідати, прагнути – це:  
– коло повноважень, якогось органу чи посадової особи;  
– проблема, про яку в кого-небудь багато інформації, що дає змогу фахово 

її розв’язати [1]. 
Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси організації і 

спрямовувати зусилля підпорядкованих органів на виконання визначеного 
завдання. Повноваження делегують посаді, а не особі. Із двох різновидів 
повноважень (лінійні та штабні) для органу управління СОПр доцільно 
використати  штабні повноваження – це коли вони делегуються керівником 
вищого рівня управління, який керує певною функцією, керівникові нижчого 
рівня управління, що керує аналогічною функцією [1]. 

Досягти – певного рівня. Відповідати – займаній посаді. Прагнути – 
досягти необхідного рівня. 

Компетенція для управлінців СОПр – здатність управляти діями у 
відповідності до стандартів прийнятих в організації (на думку автора статті). 
Компетенція для управлінців СОПр – це здатність посадової особи 
(управлінця), яка необхідна для вирішення робочих завдань і для отримання 
необхідних результатів (на думку автора статті). 

Під здатністю розуміється можливість і спроможність діяти управлінцю в 
межах певних стандартів поведінки. 

Отже, підсумовуючи подане вище, можна дійти висновку, що 
компетенція посадової особи управлінця СОПр (СОПр як організації) – це 
раціональне сполучення знань, навичок і здібностей, які розглядаються в 
певний період, якими володіє (має) зазначена особа.  

Компетентність (від лат. competens – належний, відповідний): 
авторитетний, обізнаний, володіє компетенцією [1]. 

Компетентний (від лат. competenis – належний, відповідний): той, хто 
знає, володіє необхідною інформацією, авторитетний у чомусь [1]. 

Є інше ствердження деяких посадових осіб СОПр, а саме: 1) компетенції – 
це функціональні обов’язки за посадою; 2) компетентність – це сформовані 
знання, навики та вміння. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок: Компетентність – це 
сума компетенцій. Так, це і подається у Наказі Міністерства освіти та науки 
України “Про вищу освіту в Україні”: Компетентність – динамічна комбінація 
знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадських якостей, морально-етнічних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти 
[3]. 

Кожна компетенція – це набір близьких за змістом індикаторів поведінки. 
Наприклад, для управлінця : 1) планування і організація виконання 
запланованого; 2) проведення розрахунків і їх використання у прийнятих 
рішеннях; 3) вміння самого виконати (обґрунтувати, розрахувати, організувати 
тощо) і спроможність поставити аналогічне завдання підлеглому. 
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Існує декілька різновидів компетенцій: 1) вхідні компетенції; 2) проміжні 
компетенції; 3) видатні компетенції; 4) негативні компетенції. 

Вихідні компетенції – це мінімальний набір можливостей (знань, вмінь та 
навичок), який необхідний для вирішення робочих завдань (навчання) і для 
отримання необхідних результатів в процесі навчання. Це мінімальний набір 
вимог до особи, яка дозволяє допустити його до роботи або навчання.  

Видатні компетенції – це визначений рівень у сфері діяльності 
досвідченого управлінця.  

Вимоги до професійної компетенції управлінців можна розділити на дві 
групи [7]: 

Вимоги до їх професійної компетенції можна умовно розділити на дві 
групи. Першу складають знання та вміння (мистецтво) виконувати професійну 
роботу в такій спеціальності як менеджмент. Вони складаються з: 

– вміння обґрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких 
характерні висока динамічність та невизначеність; 

– високої інформованості – “інформація – це знання” – з питань розвитку 
галузі, в якій працює підприємство: стан досліджень, техніки, технології, 
конкуренції, динаміки попиту та продукції, тощо; 

– знайомство з досвідом менеджменту на інших підприємствах та в інших 
галузях (для управлінця СОПр – знайомство з проблемами управління в інших 
силових структурах); 

– здатності управляти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу 
підприємства (організації), володіти засобами підвищення ефективності 
управління; 

– вміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби 
комунікації та зв’язку; 

– вміння відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів 
виробничої господарської (військової) діяльності при найменших фінансових, 
енергетичних та трудових затратах; 

– наявності спеціальних знань в галузі організації та управління 
виробництвом або у військовій справі (теоретичних основ, передових сучасних 
методів та форм, рекомендацій сучасної вітчизняної та закордонної науки 
управління), а також вміння використовувати їх у своїй практичній діяльності; 

– вміння раціонально підбирати та розташовувати кадри (готувати кадри); 
– вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань 

(спеціальних завдань); 
– здатності та вміння підтримувати дисципліну та відстоювати інтереси 

справи в колективі та організації у цілому; 
– вміння доцільно планувати роботу апарату управління (підлеглих); 
– розподілу права, повноваження та відповідальність серед підлеглих 

(виходячи з займаних посад); 
– координування діяльні всіх служб та підрозділів як єдиної системи 

управління організацією; 
– вміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєднувати в 

ній основні принципи управління, використовувати в залежності від ситуації 
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найбільш доцільні та ефективні методи та стиль роботи 
– вміння проявляти високу вимогливість до себе та підлеглих; 
– конкретності та чіткості у вирішенні оперативних питань та 

повсякденних справ; 
– врахування та контролювання результатів своєї діяльності та роботи 

колективу; 
– стимулювання працівників брати на себе відповідальність у виконання 

складних рішень. 
Друга група вимог до професійної компетенції управлінців (менеджерів) 

пов’язана зі здатністю працювати з людьми та управляти собою. 
В процесі виконання своїх функцій управлінці (менеджери) вступають у 

взаємодію з широким колом осіб – колегами, підлеглими, керівниками, вищими 
адміністраторами, акціонерами, постачальниками, тощо. Щоб працювати з 
людьми, які настільки відрізняються одне від одного, управлінці (менеджери) 
повинні мати багато специфічних особистих якостей, які підсилюють довіру та 
повагу з боку тих, з ким вони вступають в контакт. Це, насамперед: 

– високе почуття обов’язку та відданості справі; 
– чесність у відносинах з людьми та довіра до партнерів; 
– поважливе відношення та піклування про людей, не зважаючи на їх 

положення в ієрархії підприємства (організації); 
– здатність швидко відновлювати свої фізичні та душеві сили та критично 

оцінювати свою діяльність.  
Підводячи підсумок зазначеному вище, можна подати зв’язок 

компетенцій і компетентності, який подано на рис. 2.  

 
 
Таким чином, подане вище дозволяє інтегрально сформулювати зміст 

складових компетенцій управлінця СОПр і його компетентності, які подано на 
рис. 3. 
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Компетенція Компетентність 

Рис. 2. Зв’язок компетенцій з компетентністю  
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Рис. 3. Зміст складових компетенцій управлінця СОПр і його 

компетентності 
 

Заключення і висновки. У якості заключення і висновків до теми 
дослідження можуть бути: 

– компетенції управлінців СОПр є складовими компетентності зазначеної 
особи 

– процес формування компетенцій – це складна категорія, яка залежить від 
праці того, хто навчає і того кого навчають; 

– процес формування компетенцій залежить від низки позитивних і 
негативних чинників, сутність яких слід розглянути при подальшому 
дослідженні; 

 Блок компетенцій управлінця СОПр 

Вміння сформувати орган визначеної системи управління 

Знання методів формування органів управління 

Здатність обґрунтувати вимоги і значення показників пунктів управління системи 

Вміння провести необхідні розрахунки та обґрунтування 

Спроможність визначити напрями автоматизації оброблення інформації з управління 

Вміння користуватися відповідними методиками і методами 

Вміння оцінювати можливості формування НГУ за визначеними завданнями 

Вміння користуватися відповідними методиками і методами 

Вміння формулювати замисел на виконання формуванням завдання 

Володіти необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками 

Вміння працювати з текстовою і графічною інформацією на будь-якому носію 

Володіти необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками 

Здатність поставити підлеглим бойове завдання і завдання з всебічного забезпечення 

Володіти необхідними теоретичними знаннями і практичними навичками 

Компетентність управлінця СОПр – здатність управляти силами і засобами формування 
при виконанні завдань 
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– для успішного формування компетенцій майбутнього управлінця СОПр 
необхідно їх визначити і юридично оформити.  

 
Литература: 
1. Скопенко О. І. Сучасний словник іншомовних слів. [Текст] :               /О. 

І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с. ISBN 966-507-190-4. 
2. Орлов М. М. Формування системи взаємодії регіональних органів 

виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (теоретико-методологічні 
засади) [Текст] : монографія / М. М. Орлов. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. 
– 344 с. ISBN 978-966-390-112-1. 

3. Наказ Міністерства освіти та науки України “Про вищу освіту в 
Україні”. 

4. Керівник (мéнеджер) [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Керівник 

5. Олег Никулишин. Управлінець – це професія. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://fp.com.ua/articles/upravlinets-tse-profesiya/. 

6. Чим насправді керує управлінець? [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://kmbs.ua/news/chim-naspravdi-keruye-upravlinec. 

7. Ефективність управлінської діяльності. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://referat.repetitor.ua/Ефективність_управлінської_діяльності. 

Abstract  
Annotation. In labour state vision is considered in relation to the improvement of jurisdictions 

of upravlinciv of forces of guard of law and order of Ukraine. The chart of conception of 
preparation of upravlincya of the National household troops of Ukraine is given. The analysis of 
literature, last name of research workers and source, is conducted after the theme of research. 
Connection of jurisdictions is considered with a competence for upravlinciv of forces of guard of 
law and order. Grounded maintenance of component jurisdictions of upravlincya of forces of guard 
of law and order and his to to. 

Key words:: upravlinec, jurisdiction, conception of preparation of upravlincya, connection of 
jurisdictions, with a competence, maintenance of component jurisdictions of upravlincya, force of 
guard of law and order. 

References:  
1. Skopenko O. A. (2006). Suchasniy dictionary of foreign words. [Text] : / O. A. Skopenko, 

T. V. Cimbalyuk. K. : Trust. – 789 p.  ISBN 507-190-4. 
2. Orlov M. M. (2012). Formuvannya systems of co-operation of regional organs of executive 

power in the field of guard of law and order (teoretiko-methodological principles) [Text] : 
monograph / M. M. Orlov. – Kh. : KHARRI NADU master's “Degree”. – 344 p. ISBN 966-390-
112-1. 

3. An order of Department of education and science of Ukraine is “About higher education in 
Ukraine”. 

4. Leader (Upravline') [Electronic resource]. Access mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Leader. 

5. Oleh Nikulishin. Upravlinec is a profession. [Electronic resource]. Access mode: 
http://fp.com.ua/articles/upravlinets-tse-profesiya/. 

6. What is in actual fact managed by upravlinec? [Electronic resource]. Access mode: 
http://kmbs.ua/news/chim-naspravdi-keruye-upravlinec. 

7. Efficiency of administrative activity. [Electronic resource]. Access mode: 
http://referat.repetitor.ua/ Efficiency of administrative activity. 

Статья отправлена: 7.12.2017 г.  © Орлов М.М. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 26 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                                                         Туризм и рекреация 

ЦИТ: 417-033 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 
TERMS OF FORMING OF MARKETING ENVIRONMENT 

BUSINESS OF UKRAINE 
Шевченко О. / Shevchenko O. 

Сильчук Т. / Silchuk T. 
 
Анотація. Проаналізовано стан розвитку готельного господарства 

України. Показано сучасне забезпечення готелів. Зроблено висновки про 
необхідність збільшення кількості та підвищення якості діючих готельних 
комплексів з допомогою інноваційних технологій, а також проведення 
комплексу заходів урядом країни та власниками готелів. Здійснення комплексів 
маркетингових комунікацій забезпечить прибутковість не тільки готельного 
господарства зокрема, а й туризму загалом.  

Ключові слова: інновації, готельне господарство, сегменти, світові 
стандарти, підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного 
розвитку готельних підприємств є малодослідженими. Значною мірою це 
пов'язано з тим, що довгий час туристсько-рекреаційний комплекс залишався 
на периферії наукового спостереження. В процесі аналізу теорії і практики 
управління підприємствами готельного бізнесу були використані праці І.В. 
Зоріна, Н.І. Кабушкіна, В.О. Квартальнова, В.С. Новікова та ін. [1,2]. 

Формування цілей статті. Проаналізувати маркетингове середовище 
готельного бізнесу України та виявити вплив інновацій на нього. 

Виклад основного матеріалу. Подальший соціально-економічний 
розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих видів 
економічної діяльності. Одним з пріоритетних напрямів такого розвитку країни 
є готельне господарство, яке зараз посідає одне з визначних місць у світовій 
економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з 
розвинених туристичних держав світу. Саме готельне господарство може 
сприяти подоланню диференціації розвитку окремих регіонів країни, яка значно 
посилилася останнім часом. Існує багато перешкод для розвитку готельного 
господарства та туризму, це пов’язано з недостатньою відповідністю туризму 
вцілому. 

У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що 
відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої 
країни з світом. Це сприяє збільшенню контактів між підприємствами та 
підвищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які прибувають в 
окремі регіони України. Виникла необхідність розміщення гостей у 
комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу. 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій 
країні, становлення і функціонування готельного господарства ускладнюється 
цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність 
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надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та 
відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за 
призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше 
погіршує стан готельного господарства та ускладнює вихід України на світовий 
туристичний ринок. 

В умовах розвитку країни готельний бізнес стає дієвим засобом 
формування ринкового механізму господарювання, надходження значних 
коштів до бюджету, створення високооплачуваних робочих місць, з одного 
боку, а з іншого - покращення якості життя українських громадян [3]. 

Фактором розвитку вітчизняного готельного господарства є інвестування. 
За даними Держкомстату на 01.01.2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій 
у розвиток діяльності готелів та інших місць для тимчасового проживання 
становив 183,0 млн. дол. США, що склало 0,9% від загального обсягу прямих 
інвестицій в економіку України. Найбільшу роль в інвестуванні готельного 
господарства України відіграють Кіпр, Польща, Швейцарія, США, 
Великобританія, Латвія, Казахстан та Австрія (рис.1). 

Кіпр
39,4

Польща
35,8

Швейцарія
28,9

США
16,6

Великобританія
15

Латвія
11,9Казахстан

10,5Австрія
8,5

Інші
16,4

Рис. 1 - Структура іноземних інвестицій в готельне господарство України 
за країнами-інвесторами станом на 01.01.17 (млн. дол. США) [2] 

 
Зрозуміло, що такий обсяг інвестування є недостатнім, проте потрібно 

врахувати ще той факт, що на країну чекав черговий вибух туристичної 
активності, пов’язаний з проведенням Евробачення 2017, що збільшив потребу 
в готельних послугах. 

Результати проведеного дослідження. Так, базу розміщення на сьогодні 
складають понад 1270 підприємств готельного господарства (юридичні особи) 
та понад 2140 суб’єктів підприємницької діяльності (фізичні особи), що 
надають послуги з розміщення. З них станом на 01.01.20017 р. пройшли 
сертифікацію 1576 підприємств готельного господарства, зокрема 7 готелів – 5 
зірок («Premier Palace», «Hyatt Regency Kiev», «Опера» (м. Київ), міжнародні 
готелі «Україна» та «San Ray» (м. Дніпропетровськ) та «Отрада» (м. Одеса)), 44 
готелі – 4 зірки, 128 готелів – 3 зірки, 63 готелі – 2 зірки, 73 готелі – 1 зірка. 
Інші заклади розміщення отримали сертифікат за вимогами безпеки [5].  

На вітчизняному ринку спостерігається перевищення пропозиції готельних 
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послуг над попитом, що мало б зумовлювати зниження цін, проте на сьогодні 
спостерігається високий рівень цін в готельному бізнесі. Вартість номера в 
українському готелі середньої і високої цінової категорії коливається від $160 
до $470 за добу. При цьому необхідно врахувати, що завантаження готелів всіх 
категорій складає приблизно 60%, а в сегменті чотири і п`яти зірок деколи 
досягає 72% Тоді як умовною нормою завантаження європейського готелю є 
50% від загальної кількості номерів [4]. 

За підсумками 2016 року загальна кількість іноземців, що відвідали 
Україну, збільшилася на 22% у порівнянні з 2015 роком - до 23,1 млн. чоловік. 
При цьому 92% від загальної кількості іноземців склали жителі країн, що 
межують з Україною [6]. Це дає можливість налагодити системи співпраці з 
країнами-сусідами, та здійснювати комплекс заходів по залученню туристів з 
більш віддалених країн. 

Така ситуація зумовила високий рівень прибутковості готелів. За даними 
компанії Ernst & Young, середній дохід за номер складає не менше $168 в день, 
а це на $10-20 більше, ніж в Берліні, Празі і Будапешті [6]. Рентабельність 
готельного ринку України досягає 15%, а терміни повернення вкладених 
інвестицій, як правило, не перевищують шести-восьми років. Сприятливим 
чинником, який стимулює міжнародні готельні гуру розвивати бізнес в Україні, 
є стабільне зростання туристичного потоку. 

В Україні підприємства готельного господарства здебільшого розташовані 
в м. Києві (9,2% від загальної кількості), Львівській (8,7%), Дніпропетровській 
(8,4%) областях. Це пов’язано з високим рівнем їх індустріального розвитку, 
наявністю центрів туристичних потоків та курортних зон [1].  

Взагалі, кількість готелів в Україні порівняно з визнаними туристичними 
країнами світу - незначна. Такі форми готельного господарства, як мотелі, 
кемпінги, молодіжні бази в Україні практично відсутні. Хоча, як свідчить 
міжнародний досвід, саме такі підприємства могли б дати значний поштовх 
розвитку сфери гостинності і створенню додаткової кількості робочих місць. 

Створення додаткової кількості робочих місць можливе завдяки створенню 
національних готельних мереж які створюватимуть конкурентний продукт. 
Яким саме шляхом збільшувати «штат» своїх готелів національному оператору, 
залежатиме від конкретних обставин – інколи реконструкція готелю і 
перекваліфікація персоналу можуть коштувати компанії дорожче, ніж 
повномасштабний проект. Найбільш адекватною є стратегія укрупнення на 
ринку готельних послуг 2-3 зірок, оскільки сектор готелів рівня трьох зірок і 
нижче залишається в Україні незаповненим і представлений в основному 
підприємствами із вкрай низьким рівнем обслуговування та невеликим набором 
послуг. Цільовий сегмент підприємств цього сектора – представники 
внутрішнього туризму (відпочиваючі і перебуваючі в іншому місті у ділових 
питаннях). За умов відсутності конкуренції представники цього сегмента 
готельної галузі воліють недооцінювати потребу своїх клієнтів у високому рівні 
обслуговування. Створення єдиної мережі готелів з універсальним набором 
послуг та високим рівнем обслуговування у вигляді покупки і реконструкції 
існуючого готельного фонду малої та середньої категорій може принести 
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компанії не тільки статус національного оператора, але й переваги, пов’язані із 
домінуванням на ринку. Незважаючи на те, що на сьогодні активізації 
підприємницької діяльності в цьому секторі майже не спостерігається, 
зволікання національних компаній може призвести до наповнення ринку 
міжнародними готельними операторами. Оскільки, найбільш прибутковий 
сьогодні ринок готелів екстра-класу наближається до насичення, вже 
найближчим часом в колі інтересів багатьох готельних мереж з’явиться ринок 
середніх і малих готелів з помірним набором послуг. 

Вже на даному етапі розвитку готельного господарства можна 
спостерігати створення міжнародних мереж, які мають велике значення для 
країни у розробці і впровадженні високих стандартів обслуговування. Як 
результат – на теренах України функціонують та радо зустрічають гостей 
всесвітньо відомі готельні мережі «Hyatt Regency Kiev» та «Radisson SAS», 
«Holliday Inn», «Hilton», «International Hotel Group». 

У зв’язку з практичною відсутністю конкуренції на ринку готелів України 
та стабільно зростаючим попитом на готельні послуги, до елітного сегменту 
готельного бізнесу країни намагаються увійти такі міжнародні мережі, як 
Marriott, Sheraton, Accor та інші, які складуть конкуренцію вітчизняній мережі 
Premier Hotels [5]. 

Вихід зарубіжних готельних операторів на український ринок відбувається 
в більшості випадків по західній схемі. Вона припускає, що оператор не 
займається безпосередньо будівництвом готелю, а укладає контракт строком на 
двадцять років з компанією-девелопером і здійснює управління об`єктом. 

Основними перевагами такої співпраці для українського девелопера є 
використання всесвітньо відомого бренду, який символізує високий рівень 
якості для кінцевого споживача і для потенційних інвесторів. 

Вигода оператора при співпраці з українською компанією полягає у 
використанні її знань специфіки місцевого ринку, зв`язків з афільованими 
фірмами і місцевими органами влади. Це дозволяє реалізувати проект в коротші 
терміни з меншими витратами і ризиками. Варто відзначити, що гонорар 
оператора складає близько 3% валового доходу і 10% валового операційного 
прибутку готелю [4]. 

Також слід зазначити, що проблеми готельної індустрії України з року в 
рік залишаються незмінними - дефіцит готелів усіх класів та несприятливий 
інвестиційний клімат в країні, обумовлений непрозорістю українського 
законодавства і складністю процедур отримання земельних ділянок. Проте 
найбільш вагомою проблемою для розвитку готельного господарства є світова 
економічна криза, в якій перебуває і Україна. Тому зараз спостерігається 
тенденція до тимчасового припинення будівництва нових готельних 
комплексів. 

Стосовно туристичного супроводу доцільним є створення 
автоматизованого реєстру екскурсоводів та гідів-перекладачів України, 
розробка спеціальних туристичних маршрутів та вдосконалення існуючих 
екскурсійних маршрутів; відкриття у містах, художніх салонів, книгарень, 
тимчасових ярмарків народних промислів для забезпечення туристів та гостей 
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творами українських митців, сувенірною продукцією; розробка та 
впровадження системи дорожніх знаків, що інформують про туристичні 
маршрути, об’єкти туристичного відвідування і туристичної інфраструктури 
тощо. 

Висновки. Основна роль у подальшому розвитку готельного господарстві 
належить бізнес-структурам. Саме власникам готелів варто докласти певних 
зусиль, які стосуватися, в першу чергу, маркетингового комплексу, зокрема: 

• створення унікального готельного продукту та надання додаткових 
послуг; 

• пропонування комплексного підходу до надання готельних послуг; 
• формування системи цін та бонусів, а також організація програм 

лояльності; 
• проведення комплексу комунікаційних заходів для інформування та 

залучення як вітчизняних, так і іноземних клієнтів; 
• створення сувенірної та рекламної продукції на футбольну тематику з 

логотипами готелів; 
• підтримання зв’язків з туристичними компаніями; 
• організація систем зв’язків з громадськістю та партнерами. 
Основні заходи, що мають бути впроваджені українським урядом з метою 

державного регулювання і забезпечення сталого розвитку готельного 
господарства країни можуть бути сформульовані так: 

• сформувати механізм підтримки будівництва нових готельних об’єктів; 
• забезпечити пільгове кредитування будівництва і реконструкції готелів; 
• забезпечити прозорий порядок резервування місць під будівництво 

готелів і їх виділення на тендерній основі; 
• зменшити ПДВ на готельні послуги за прикладом деяких країн ЄС; 
• скоротити процедури, пов’язані з отриманням дозволів на будівництво і 

реконструкцію. 
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Abstract. The state of the hotel economy development in Ukraine is analyzed. The modern 
provision of hotels is shown. The conclusion is made on the need to increase the number and 
quality of existing hotel complexes with the help of innovative technologies, as well as conduct a 
complex of measures by the government of the country and hotel owners. The implementation of 
marketing communication systems will ensure profitability not only for the hotel industry in 
particular, but also for tourism in general. 

Key words: innovations, hotel industry, segments, world standards, enterprises. 
 
ЦИТ: 417-027 
УДК 373. 2 

ВПЛИВ ПСИХОГІМНАСТИКИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ 
 INFLUENCE OF PSYCHO-GYMNASTICS ON MENTAL HEALTH OF 
PRESCHOOL CHILDREN AND FEATURES OF ITS APPLICATION IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS at preschool institutions. 
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Анотація. У статті розглядається важливість збереження здоров’я, 
розкривається роль психогімнастики, подаються шляхи її застосування в 
навчально-виховному процесі ДНЗ, наводяться приклади ігор і вправ для дітей 
різного віку. 

Ключові слова: психічне здоров’я, психогімнастика, етюд, пантоміма. 
Вступ. На початку ХХІ століття у зв’язку з погіршенням екологічної 

ситуації, зниженням рівня добробуту суспільства, стрімкою технологізацією 
життя й пов’язаним із цим зменшенням рухової активності людини проблема 
здоров’я постає як одна з найбільш гострих. На жаль, у суспільстві виникла і 
набуває стійкості ситуація, коли педагогіка й медицина заявляють про різке 
погіршення стану здоров’я вже стосовно дітей дошкільного віку.  

Дошкільний вік обґрунтовано вважається періодом становлення 
особистості дитини, коли в неї інтенсивно розвиваються здібності, виховуються 
моральні якості, відбувається розумовий і фізичний розвиток, закладається 
фундамент здоров’я. Однак дошкільники, які відвідують ДНЗ, є найбільш 
вразливими до різних захворювань. Зважаючи на це основним завданням ДНЗ 
має бути збереження та зміцнення не тільки фізичного, але й психічного 
здоров’я дітей дошкільного віку. 

Основний текст. Часте перебування дітей біля телевізору, за 
комп’ютером, зокрема гра в комп’ютерні ігри, в яких є насильство, кров, 
жорстокість, сімейне неблагополуччя, несприятлива сімейна обстановка, 
неадекватні методи виховання в сім’ї, відсутність спільної мови з батьками, 
невміння налагоджувати відносини з оточуючими призводить до того, що діти 
стають агресивними, жорстокими, неврівноваженими, у них простежуються 
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прояви девіантної поведінки. 
Девіантна поведінка в дітей дошкільного віку проявляється в асоціальних 

діях, низькому рівні інтересу до навчального процесу, замкнутості у 
спілкуванні однолітків. Такі прояви являють собою відступ від норми. 
Характеризуючи поведінку малюка, ми маємо на увазі ряд учинків, що 
відрізняються від прийнятих норм, повністю виходять за її межі. У соціальній 
сфері такі прояви відносяться до типу загрозливих суспільству або окремим 
людям в ньому. З точки зору медицини девіантність розглядається як стан 
нервово-психічного здоров’я.  

На думку М. Галагузової, Р. Овчарової, С. Белічевої девіантна поведінка 
дошкільнят старшого віку виступає проявом соціальної дезадаптації дитини. 
Стосовно дітей старшого дошкільного віку девіантну поведінку можна 
розглядати з позицій антідісціплінарності дитини. Це поведінка пов’язана з 
порушенням дитиною відповідних віку соціальних норм і правил поведінки, 
характерних для мікросоціальних відносин. 

Порушення поведінки мають у своїй основі не тільки педагогічні 
прорахунки дорослих, але й певну слабкість ЦНС, обумовлену, як вікової 
незрілістю, так і несприятливою вагітністю та пологами. До дітей з девіантною 
поведінкою відносять: агресивних, запальних, пасивних. Виділяють дві 
найбільш часті причини агресії: боязкість бути травмованим, скривдженим; 
пережита образа, душевна травма. Виділяють фізичну агресію (бійки, руйнівне 
ставлення до речей, діти ламають потрібні речі, підпалюють їх); вербальну 
агресію (ображають, дражнять, лаються). Конфліктні ситуації, які виникають 
під час взаємодії дітей, часто призводять до ізоляції дитини від колективу, тим 
самим перешкоджаючи повноцінному розвитку її особистості [1; 4]. 

Запальні діти – ті, які можуть влаштувати істерику, розплакатися, 
розлютитися, але агресії при цьому не виявляють. Такі напади необхідно 
спробувати попередити. Пасивні діти – дорослі не бачать жодної проблеми в 
пасивній поведінці дітей, вважають, що вони просто відрізняються гарною 
поведінкою. Дитина може бути нещасною, пригніченою або сором’язливою. 
Підхід до таких дітей повинен бути поступовим. Така поведінка дитини частіше 
за все – це реакція на не увагу або негаразди вдома. Гіперактивна дитина – 
дитина з надмірною психічною та моторною активністю. Гіперактивна дитина 
відрізняється підвищеною імпульсивністю і неуважністю; такі діти швидко 
відволікаються, їх однаково легко і порадувати, і засмутити. Дісфорія – розлад 
настрою з акцентуванням на дратівливість і агресивність. Дитина стає вічно 
незадоволеною, похмурою, злобною, різкою й непоступливою [1; 4]. 

Стає очевидним те, що сьогодення вимагає посиленої уваги до проблеми 
збереження й зміцнення здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів. 
Незадовільний стан як фізичного, так і психічного здоров’я дітей дошкільного 
віку робить найбільш актуальною потребу в застосуванні превентивних заходів 
щодо організації оздоровчої роботи.  

Аналіз розмаїття оздоровчих заходів, що демонструють ефективність і 
результативність оздоровчих впливів на організм дошкільників у системі 
сучасної дошкільної освіти, переконує в необхідності виділити 
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психогімнастику. Психогімнастика визначається як «один з невербальних 
методів групової психотерапії, в основі якої лежить використання рухової 
експресії як головного засобу комунікації у групі» [3]. Суть її полягає у 
вираженні переживань, проблем та емоцій за допомогою рухів, міміки й жестів. 
Можна сказати, що психогімнастика – це метод спілкування та реалізації себе 
без допомоги слів.  

Психогімнастика включає спеціальні заняття (етюди, вправи, ігри з 
використанням міміки, пантоміми), спрямовані на розвиток і корекцію різних 
аспектів психіки дитини, її пізнавальну, емоційну, особистісну сфери. Крім 
того, психогімнастика дозволяє не тільки коректувати поведінку дитини, але й 
знімати емоційну напругу, що є головним. Відтак, використання 
психогімнастики на заняттях з фізичної культури, на інших заняттях, 
прогулянці, перед сном тощо допоможе дітям розслабитись, позбутися втоми, 
покращити емоційний стан, самопочуття, а тому є корисним у зміцненні 
психічного здоров’я.  

Методика занять психогімнастикою досить проста. Психогімнастичні 
етюди, вправи, ігри можна використовувати як для загального розвитку дитини, 
так і для корекції різних психічних станів: замкнутості, агресії, боязкості, 
істеричності, надмірної рухливості, слабкої концентрації уваги тощо. У 
послідовності психогімнастичних вправ важливим є дотримання чергування й 
порівняння протилежних за характером рухів: напруження і розслаблення; 
різких і плавних рухів; частих і рідких; дрібних і цілих гармонійних; ледь 
помітних коливань і повних застигань; помахів тіла й стрибків; вільне 
просування у просторі й наштовхування на предмети. Таке чергування рухів 
рефлекторно впливає на гармонізацію психічної діяльності мозку: 
впорядковується психічна й рухова активність дитини, покращується її настрій, 
самопочуття. 

Намагаючись захопити дітей грою, включити в роботу їх внутрішню увагу, 
спрямувати її на усвідомлення того, що в них відбувається протягом гри, 
ведучий повинен вміти змінювати свою позицію: то ставати учасником, то бути 
спостерігачем, але ні в якому випадку не наказувати, не примушувати, не 
оцінювати, не критикувати. Експресія ведучого при показі вправ абсолютно 
необхідна, так як вона полегшує дітям наслідування, емоційно заряджає їх, 
посилює їх відчуття. На заняттях з психогімнастики діти правильно виконують 
все, що їм запропонували, правильно розігрують той чи інший образ. Однак 
кожна дитина робить це по-своєму, так як вміє, при цьому в усіх виникають 
м’язові та емоційні відчуття. 

У сюжет кожного заняття обов’язково варто включати 2-3 вправи на емоції 
та емоційний контакт (з мімікою, пантомімою), які спрямовані на усвідомлення 
дітьми своїх і чужих емоцій, правильне їх висловлювання та переживання, 
розвиток здібностей розуміти інших. Однак кінцевою метою таких вправ все ж 
таки є оволодіння навиками керування своєю емоційною сферою. Заняття 
психогімнастикою слід проводити в такій послідовності: спочатку слід 
програти мімічні та пантомімічні етюди для вираження окремих емоційних 
станів і почуттів, а також для розвитку уваги й пам’яті. Після цього потрібно 
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досягти вираження окремих якостей характеру та їх емоційного супроводу, 
розвивати здатність втілення в заданий образ, коригуючи окремі якості 
характеру. І на останок забезпечити зняття психоемоційного напруження, 
розслаблення, покращення настрою, нав’язування бажаних способів поведінки 
та рис характеру. 

Слід відзначити важливість застосування творчого підходу під час 
проведення психогімнастики з дітьми, яка за своєю тривалістю не повинна 
перевищувати 15-20 хвилин. Обов’язковим є присутність на занятті обстановки 
невимушеності, розслабленості, спонтанності. Проведення психогімнастики 
передбачає використання корисних вправи, ігор для дітей, що дозволяють зняти 
тривожність, агресію, напругу, вчать саморегуляції тощо. Наведемо деякі 
приклади.  

Психогімнастична вправа для дітей молодшого дошкільного віку «Лагідне 
кошеня» 

Мета: вираз задоволення, радості. Дитина уявляє у себе на руках кошеня, 
яке лащиться, муркоче. А потім сама стає цим кошеням і підставляє голову 
дорослому, щоб той його погладив, приголубив. 

Психогімнастична вправа «Зайчик» 
Мета: розвиток моторної пам’яті. Дитина повинна придумати і запам’ятати 

певну позу. Поки звучить музика, вона вільно стрибає по кімнаті немов зайчик. 
Як тільки музика закінчилася, тут же повинна прийняти обрану раніше позу. 

Психогімнастична вправа для дітей середнього дошкільного віку 
«Хочеться спати» 

Діти виконують виразні рухи: позіхання, опускають верхні повіки, брови 
підняті, голова схиляється донизу, руки опущені.  

Особливо подобаються дітям такі вправи, як:  
- посміхнутись сусіду зліва, справа;  
- потиснути руку один одному сусіду зліва та справа;  
- взятись за руки із сусідом зліва та справа;  
- подивитись у вічі сусіду і сказати слова «Я бажаю тобі ...».  

Психогімнастичні ігри для дітей старшого дошкільного віку. 
Дитяча гра № 1. Дзеркало 
Мета гри: гра допомагає дітям відчути себе вільно, розкритися, побачити 

себе збоку. Підходить для невпевнених у собі, пасивних дітей. У грі можуть 
брати участь дві дитини або дитина й дорослий. Один гравець дивиться на 
свого напарника – «дзеркало», який повторює всі його рухи. По черзі гравці 
міняються ролями. 

Висновок. Було відмічено, що поряд з погіршенням фізичного здоров’я 
дітей дошкільного віку відмічається погіршення й психічного, що проявляється 
агресією, жорстокістю, вередуванням, девіантною поведінкою. Застосування 
психогімнастики (етюдів, вправ, ігор) сприяє корекції психічних станів дітей, 
зняттю в них психоемоційного напруження та зміцненню психічного здоров’я.  

 
Література 
1. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учебное 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 35 



 Том 2. Выпуск 48                                                                                             Педагогика,  психология и социология 

пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с. 
2. Лист МОЗ України «Щодо захворюваності дітей 0-6 років» (від 

04.09.2014 р. № 04.01.15-17/1163/ЗПІ-14/75793) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_refcitizens  

3. Психотерапевтическая энциклопедия / [под ред. Б. Д. Карвасарского]. – 
СПб. : Питер, 1998. – 752 с. 

4. Рассел Дж. Девіантна поведінка / Дж. Рассел. – М. : Євразія, 2012. – 94 с. 
Abstract  
The article emphasizes that the state of physical and mental health of pre-school children has 

deteriorated significantly. There is a negative impact on children of the TV, computer games with 
violence, inadequate methods of education in the family, and so on. All this together leads to 
manifestations of children aggression, cruelty, deviant behavior. The reasons for the aggression of 
children are indicated, and it is emphasized on the need to use preventive measures to improve both 
the physical and mental health of preschool children. The essence of psychogymnastics is revealed 
and ways of its application are applied in the educational process at preschool institutions, 
examples of games, exercises for children of all ages are given in order to relieve tension, 
relaxation, remove aggression, improve mood and well-being. 

Key words: mental health, psycho-gymnastics, etude, pantomime. 
1. Zmanovskaya E.V. Deviant behavior of a person and a group: a textbook / E.V. 

Zmanovskaya, V.Y. Rybnicov. – SPb. : Piter, 2010. – 352 p. 
2. Letter from the Ministry of Health of Ukraine «Regarding the sickness rate among children 

of 0-6 years old» (from 04.09.2014 р. № 04.01.15-17/1163/ЗПІ-14/75793) [Electronic resource]. – 
Access mode: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_refcitizens 

3. Psychotherapeutic encyclopedia / [ed. B.D. Karvasarskiy]. – SPb. : Piter, 1998. – 752 p. 
4. Russell J. Deviant Behavior / J. Russell. – M. : Eurasia, 2012. – 94 p. 

Стаття відправлена: 13.12.2017 р. 
© Іванов В.В. 

 
ЦИТ: 417-032 
УДК 378, 147-37.016:81 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ 

ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
IMPLEMENTATION OF TEXTOCENTRIC APPROACH IN UKRAINIAN 
LANGUAGE CLASSES BY USING TRADITIONAL AND INNOVATIVE 

TEACHING METHODS 
Шиянюк  Л. В. / Shyianiuk L. V. 

Морський коледж Херсонської державної морської академії 
Херсон, проспект Ушакова, 20, 73000 

Maritime College of Kherson State Maritime Academy 
20 Ushakova Avenue, Kherson, 73000 

 
Анотація. У статті досліджено питання формування комунікативної 

компетентності студентів  вищих технічних навчальних закладів  І–ІІ рівнів 
акредитації шляхом упровадження в освітній процес на заняттях з української 
мови текстоцентричного підходу, що реалізується  у процесі вивчення одиниць 
мови на текстовій основі, і дозволяє органічно поєднати засвоєння 
структурно-семантичних ознак та явищ, що вивчаються; обґрунтовано 
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доцільність використання традиційних та інноваційних методів навчання з 
метою розвитку комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців на основі 
навчальних текстів. 

Ключові слова:методи навчання, інноваційні методи навчання, традиційні 
методи навчання, кейс-метод, текст, навчальний текст, текстоцентричний 
підхід,  комунікативна компетентність. 

Вступ. Традиція вітчизняної вищої технічної школи ґрунтується  на 
комплексному підході в універсальній  підготовці  фахівця до своєї майбутньої 
професійної діяльності, спираючись на гуманізацію всього освітнього  процесу 
в контексті рішень Болонської угоди. На це орієнтують законодавчі акти та 
нормативні документи, що визначають змістом вищої  освіти систему фахових 
знань, умінь і навичок, яка повинна бути досягнута в процесі навчання, а його 
акцентом є формування компетентності майбутнього спеціаліста, створення 
умов ,,для розвитку, самоутвердження і самореалізації особистості протягом 
життя” [7, с.7].   

Особливої значущості в період реформування вищої професійно-технічної 
освіти  набула мовна освіта,  що стосується роботи з навчальним текстом, 
залученням досягнень когнітивної та  комунікативної лінгвістики з метою 
практичного  забезпечення оволодіння мовою в усіх видах мовленнєвої 
діяльності в різних сферах суспільного та професійного життя. 
Стандартизована мовна освіта, що визначає своєю  головною метою 
,,формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях, уміннях 
пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних 
переконаннях” [1, с.77], покликана забезпечити у студентів професійно-
технічних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації розвиток мовних 
інтелектуально-пізнавальних, комунікативно-орієнтованих здібностей, 
усвідомлення й розуміння загальнолюдських цінностей. Тому пріоритетним 
стає питання формування комунікативної компетентності студентів технічного 
вишу, що може бути успішно розв’язане, якщо навчання мови 
ґрунтуватиметься на концепції  текстоцентричного підходу. 

Мета статті: розкрити роль текстоцентричного підходу  на заняттях з 
української мови у професійно-технічних закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації 
у формуванні  комунікативної компетентності майбутнього фахівця шляхом 
використання традиційних та інноваційних методів навчання. 

Огляд літератури.     Дослідження наукових праць у галузі теорії тексту 
як лінгвістичного, соціокультурного,  когнітивного    та    креативного явища,  
текстотворення і теорії мовленнєвої  комунікації,  одержані мовознавцями 
(Ф. Буслаєв, В. Виноградов, І. Гальперін, В. Дроздовський, Т. Єщенко, 
І. Ковалик, І. Кочан, М. Крупа, Л. Мацько, В. Олексенко, М. Плющ, О. Потебня, 
Л. Руденко, Л. Синельникова, Л. Щерба та ін.), лінгводидактами (О. Андрієць, 
З. Бакум,    О. Біляєв, А. Богуш, М. Вашуленко, І. Гайдаєнко, Є. Голобородько,                                            
Н. Голуб, О. Горошкіна, І. Дроздова, Т. Донченко, Л. Мацько, С. Караман,                         
К. Климова, М. Крупа,  Л. Мацько,  В. Мельничайко,  Г. Михайловська,                         
А. Нікітіна, Т. Окуневич,  М. Пентилюк, Л. Рускуліс,  Т. Симоненко, В. 
Статівка, Н. Тоцька, Г. Шелехова та ін.), психологами та психолінгводидактами 
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(Л. Виготський, П. Гальперін, О. Гойхман, М. Жинкін, І. Зимня та ін.) 
визначили актуальність пошуку нових  методів  організації навчального 
процесу до вирішення  проблеми  формування  комунікативної компетентності 
студентів  технічного вишу  через зв’язні висловлювання – тексти, які студенти 
сприймають, аналізують, створюють, продукують, визначають функціювання в 
них певних мовних явищ, встановлюють смислові й граматичні зв’язки, 
здійснюють удосконалення вмінь досягати визначених мовцем комунікативних 
цілей, тобто того, що має безпосередній вихід на мовленнєву практику.   

Основний текст. Текстоцентризм реалізується, на думку Н.Іполітової, у 
процесі вивчення одиниць мови на текстовій основі, передбачаючи ,,розгляд їх 
засобів та функціональних можливостей у структурі тексту, в умовах 
звичайного виявлення їх значень та текстоутворювальної ролі,  що дозволяє 
органічно    поєднати      засвоєння структурно-семантичних ознак та явищ, що 
вивчаються, а також формування мовленнєвих умінь [4, c.139]’’. Отже,  текст 
лежить  в основі текстоцентричної парадигми, якій  у другій половині ХХ 
століття поступилася традиційна лінгвістика з її тяжінням до описовості, 
абстрагування й аналітичності. На думку Т.Єщенко, межі семантичного 
простору мовної одиниці у текстоцентричній парадигмі стали визначатися   не    
тільки обсягом лексичного  значення  виокремленого слова, а й загальною     
семантикою тексту,    його композицією і структуруванням, внутрішнім 
контекстом і підтекстом, ситуацією мовного спілкування. Науковець вважає, 
що текстоцентричний підхід уможливив репрезентацію синхронного 
функціонування лексичної семантики в текстах різних типів, жанрів мовлення 
відповідно до сфери, умов і настанов мовної комунікації, дозволив залучити до 
тлумачення значення мовної одиниці ширший контекст. Тому тексти почали 
розглядати не як мовний матеріал, а як самостійний аспект дослідження: ,,Якщо 
на рівні лінгвального використання безпосереднім об’єктом студіювання є 
текст, а його компоненти – мовні одиниці, то на рівні мови як системи 
різновидів об’єктом дослідження є мова як система, а її компоненти є різновиди 
мови, тобто сукупність текстів. Вони характеризуються однотипною 
організацією і майже однорідним добором мовних одиниць” [3, c.6]. 
Дослідниця робить висновок, що текстоцентричний підхід є функціонально-
типологічним і відтворює традиційну класифікацію, яка наближує типи 
мовлення до жанрів: ,,Мова існує не в штучно створених ученими схемах, не в  
словниках та граматиках, а саме в текстах, об’єктивній дійсності її 
використання [3, c.6]’’. 

Текстоцентричний підхід передбачає осмислення тексту як мовленнєвого 
виразу. В його основі – єдність мовної, мовленнєвої та правописної 
компетенцій. Текстоцентричний підхід, на думку М.Пентилюк,  дозволяє 
реалізувати усі завдання навчання у їх комплексі, а саме:  формування умінь і 
навичок точно, доречно, виразно висловлювати свої думки, дотримуючись 
правил побудови висловлювань, переконувати слухачів у правильності своїх 
міркувань; удосконалення умінь обговорювати різні моделі висловлювань, 
визначати їх позитивні сторони та недоліки; розвиток культури ведення 
дискусій, полеміки, диспутів, дотримуючись правил спілкування та культури 
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мовлення; формування мовленнєвої компетенції у єдності усного та писемного 
мовлення [9, с. 100]. 

Цей підхід орієнтує викладачів української мови технічного вишу 
розглядати на заняттях мовні одиниці у мовленні, у його функціональних 
виявах. він дає можливість досліджувати функціонування текстів різних типів, 
стилів, жанрів мовлення, відповідно до ситуації спілкування, використовувати 
традиційні та інноваційні методи навчання на заняттях з української мови.  

Лексикографічні праці визначають методи навчання як упорядковані 
способи взаємопов’язаної діяльності викладача й студента, спрямовані на 
розв’язання освітніх завдань, реалізацію вимог чинних навчальних програм [10, 
с. 144]; спосіб, прийом, методика дослідження мовних явищ [10, с. 81]. Такі 
тлумачення дають можливість зрозуміти співвідношення між методом і 
прийомом навчання та взаємопов’язаності діяльності викладача й студента; 
викладання й учіння.  

Проблема способів взаємодії розроблена у науковому доробку                                  
М. Шкільника. Лінгводидакт виділяє три пари співвідносних методів 
викладання й учіння: інформаційно-повідомляючий – виконавчий, 
пояснювально-репродуктивний, пояснювально-спонукальний – частково-
пошуковий і зауважує: ,,бінарна класифікація, яку не можна вважати 
довершеною, глибше відображає суть педагогічного процесу, вказуючи не 
тільки на шляхи передачі знань, формування умінь і навичок, але й на способи 
засвоєння їх студентами” [12,  с.14]. Науковець наголошує на важливості 
класифікації методів навчання для удосконалення освітнього процесу: 
,,З’ясування нової суті загальнодидактичних та спеціальних методів, їх 
структури і функцій, приведення в систему класифікації методів за різними 
ознаками на сучасному етапі розвитку педагогічної думки має вирішальне 
значення для удосконалення навчально-виховного процесу” [12,  с.15].   

Питання  класифікації методів навчання є  дискусійним у сучасній  
дидактиці й лінгводидактиці. Їх  класифікують за способом взаємодії викладача 
й студентів (О. Біляєв, С. Караман, В. Мельничайко, М. Пентилюк) [5, с. 109–
110],  за джерелами знань (О. Текучов, Л. Федоренко, С. Чавдаров), за рівнем 
пізнавальної діяльності (М. Скаткін та І. Лернер), за технологічною 
спрямованістю (О. Потапенко, Г. Потапенко, Л. Кожуховська), за напрямками 
організації навчальної діяльності (Т. Донченко), за розвитком комунікативних 
умінь і навичок студентів (Ю. Бабанський), контрою й самоконтролю, що 
запропонував М. Євтух,  оскільки контроль передбачає не тільки визначення 
рівня розвитку комунікативних умінь і навичок окремого студента, а й сприяє 
повторенню, розширенню, поглибленню знань, удосконаленню сформованих 
умінь і навичок, допомагає з’ясувати причини виникнення певних труднощів 
під час комунікації та стимулює формування в студентів уміння відповідально 
й зосереджено працювати [2, с. 62]. 

 Викликає зацікавлення своєю актуальністю методична концепція                           
О. Потапенка, Л. Потапенко, Л. Кожуховської.  Науковці пропонують 
розширити й доповнити класифікацію методів навчання мови за засобом 
взаємодії викладача та студентів новими ефективними способами: метод 
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роботи з електронними носіями знань, Інтернетом; метод лінгвістичної 
інтуїції; метод лінгвістичного програмування та алгоритмізації; метод 
запобігання типовим недолікам [6, c.81]; евристичне спостереження, 
порівняння, конструювання, моделювання, смислове бачення, метод творчої 
реалізації [6, c.213]. Учені, проаналізувавши класифікацію методів І.Підласого,  
пропонують класифікацію методів навчання за технологічною спрямованістю 
(продуктивна технологія пояснення, інструктаж-робота з книгою, вправи, 
тестування, лекція, демонстрація, ілюстрація, відеометод, презентація), 
технологією співпраці (бесіда, обговорення, дискусія, пізнавальна гра, методи 
програмового навчання, методи проблемного навчання, практичний метод, 
навчальний контроль), поблажливої технологія (розповідь, дискусія, диспут, 
гра, спостереження, ситуаційний метод), когнітивною методикою (емпатії, 
смислового, образного бачення, символічного бачення, евристичних запитань, 
проблемних запитань, евристичного спостереження, дослідження, 
конструювання понять, правил, гіпотез, прогнозування) [6, c.121-122].   

Крім того, останнім часом у практиці підготовки фахівців поряд із 
традиційними методами впроваджуються інноваційні методи навчання, які ми 
визначаємо як методи стимулювання комунікативної діяльності.  

Використовуючи вище визначені класифікації методів, що запропоновані 
науковцями; виходячи з розуміння методу як способу спільної взаємодії 
викладача й студентів та з урахування специфіки процесу розвитку 
комунікативних умінь і навичок у професійно-технічному виші визначаємо такі 
групи методів: 1) організації й здійснення навчально-пізнавальної і 
комунікативної діяльності (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, 
спостереження над мовою та мовленням професійного спрямування, робота з 
навчальною і науковою літературою, вправи); 2) стимулювання розвитку 
комунікативних умінь і навичок (активні методи навчання: проблемні, 
дискусійні, ігрові (рольові й ділові ігри) й неігрові (аналіз конкретних ситуацій 
(case-study) та тренінг); 3) контролю й самоконтролю студентів (бесіда,  тести, 
самостійна робота з додатковою літературою, активні методи навчання).  

Запропонована класифікація поєднує традиційні й інноваційні методи 
навчання. Адже інноваційні методи неможливо застосовувати окремо від 
традиційних,  тому що за допомогою останніх у студентів формуються 
обов’язкові нормативні знання. Але традиційні методи не створюють реальних 
умов для розвитку комунікативних умінь і навичок, що сприяють формуванню 
комунікативної компетентності, необхідної у процесі професійної та ділової 
комунікації майбутнього фахівця. Тому викладач повинен  раціонально 
поєднувати застосування традиційних та інноваційних методів  навчання.   

Інноваційним   методом навчання з використанням конкретних навчальних 
ситуацій, тренінгових технологій  ділової комунікації, особистісного розвитку 
та розвитку комунікативних умінь і навичок майбутніх комунікативно 
компетентних фахівців  є кейс-метод. На думку С. А. Яковлєвої, кейс-метод – 
це метод навчання, який інакше називають методом аналізу ситуацій, 
застосування якого передбачає осмислення студентами реальної життєвої 
ситуації, опис цієї ситуації одночасно відображає не тільки певну практичну 
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проблему, але й аналізує її [13, с. 56]. За таких умов можна сказати, що кейс-
метод спрямований не стільки на засвоєння конкретних знань або умінь, 
скільки на розвиток загального інтелектуального й комунікативного потенціалу 
студента,  комунікативних умінь і навичок,  формування його комунікативної 
компетентності в умовах безпосередньої взаємодії у процесі міжособистісного, 
професійного спілкування. Розглянемо складові комунікативної 
компетентності, що можуть бути сформовані, на нашу думку,   у процесі 
використання кейс-методу на заняттях з української мови: орієнтованість у 
різноманітних ситуаціях спілкування, що заснована на знаннях і життєвому 
досвіді студентів; спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки 
розумінню себе й інших при постійній видозміні міжособистісних відносин і 
умов соціального, професійного середовища;  готовність і уміння будувати 
контакт з людьми в реальних життєвих  ситуаціях; комунікативні вміння й 
навички конструктивного спілкування;  внутрішні ресурси, необхідні для 
побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі проблемних 
ситуацій міжособистісної, професійної взаємодії.  

Особливість  кейс-методу  – це ,,цілеспрямований процес, побудований на 
всебічному аналізі представлених ситуацій, обговоренні під час відкритих 
дискусій проблем кейсів і виробленні комунікативних навичок прийняття 
рішень. Відмінною рисою кейс-методу є створення проблемної ситуації на 
основі фактів з реального життя” [14, с. 122].  

Цікаві кейс-методи в навчальній діловій грі, коли відбувається 
розігрування    певних     комунікативних    ситуацій  у   ролях. Спочатку, за 
допомогою опрацьованих текстів, аналізується мікроситуація –  інциденти, у 
процесі професійної діяльності, повчальні історії, де викладач лаконічно 
визначає проблему й організовує студентів до її розв'язання.  Важливим 
компонентом кейс-методів і ділових ігор є те, що вони виконують не тільки 
діагностичні й пізнавальні функції, а й тренінгові. У випадку розігрування 
ролей студенти приймають власні рішення, у процесі чого очевидна 
спрямованість на формування навичок професійної комунікативної поведінки у 
колективі, вміння аналізувати характер міжособистісних стосунків у різних 
ситуаціях спілкування. 

Висновок. Отже,  визначені традиційні й інноваційні методи навчання  
надають студентам професійно-технічного вишу можливість творчо 
застосувати вивчений мовний матеріал на основі своїх професійних знань; 
використовувати набуті комунікативні вміння й навички володіння   всіма 
видами мовленнєвої діяльності (читанням, говорінням, аудіюванням та 
письмом);  розвивати загальний інтелектуальний і комунікативний потенціал 
студента й викладача; сприяють розвитку критичної рефлексії студентів, 
кращому розумінню теорії; вчать розв’язувати проблеми у процесі 
міжособистісної та професійної комунікації й практично їх аналізувати. 

Кожен метод навчання складається з прийомів. Прийом –  це ,,зумовлена 
логікою методу конкретна дія викладача й студента, що наближає їх до 
досягнення поставленої мети” [7, с. 13].  Результативність використання 
методів і прийомів  залежить від доцільного вибору засобів навчання, що 
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визначаються як ,,сукупність матеріальних та ідеальних об’єктів, які 
залучаються до освітнього процесу як носії інформації й інструмент суб’єктів 
діяльності” [11, с. 402]. Одним з основних засобів навчання виступає текст, що 
лежить в основі текстоцентричної підходу й дозволяє виконувати такі завдання: 
розвивати комунікативні вміння й навички, формувати комунікативну 
компетентність майбутнього фахівця.  
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Abstract. The article studies the issue of development of communicative competence of 
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students of higher technical educational institutions of I-II accreditation levels by introducing into 
educational process in Ukrainian Language classes a textocentric approach, which is implemented 
in the process of studying linguistic units on the textual basis, and makes it possible to naturally 
combine acquisition of structural-semantic features and phenomena that are being studied; 
substantiates the expediency of using traditional and innovative teaching methods aiming to 
develop communicative skills and experience of future specialists on the basis of educational texts.  

Keywords: teaching methods, innovative teaching methods, traditional teaching methods, 
case-study, text, educational text, textocentric approach,  communicative competence. 
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Анотація. У статті здійснено аналіз питання орфографічної 

грамотності учнів з вадами розумового розвитку. Визначено змістовий 
діапазон орфографічної навички як сукупності автоматизованих 
компонентів орфографічних дій. Розкрито особливості психічного 
розвитку розумово відсталих дітей, які перешкоджають повноцінному 
засвоєнню ними орфографічних навичок. Для посилення корекційної 
ефективності уроків української мови у процесі вивчення розділу «Будова 
слова» доведено результативність застосування опорних схем та 
алгоритмів.   

Ключові слова: методика навчання української мови, орфографічна 
навичка, учні з порушеннями розумового розвитку. 

Вступ. Розвиток і корекція пізнавальних можливостей учнів із 
інтелектуальними порушеннями тісно пов'язані з опрацьовуванням ними 
рідної мови. У цьому зв’язку, стає зрозумілим, чому у дослідженнях 
проблем корекційно-компенсаторного навчання дітей означеної нозології 
значна увага завжди приділяється шляхам активізації процесів засвоєння 
школярами мовних знань та опанування мовленнєвих умінь (А. Аксьонова, 
Л. Вавіна, А. Висоцька, В. Воронкова, М. Гнєзділов, Н. Кравець, В. Петрова, 
Г. Піонтківська, Н. Тарасенко, Т. Ульянова, Е. Якубовська та ін.). 

Особливості у розумово відсталих дітей пізнавальної діяльності й 
мовленнєвого досвіду, якісна своєрідність їхнього усного та писемного 
мовлення, а також інші психічні ознаки значною мірою ускладнюють 
опанування правописними нормами української мови. Порушення вищих 
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психічних функцій обумовлюють особливості оволодіння орфографією, 
зокрема, орфографічною навичкою, адже вона за законами психолінгвістики 
має узагальнений характер, тобто її природа ґрунтується на інтелектуальних 
операціях аналізу, синтезу, узагальнення тощо. Змістом цих узагальнень є 
орфографічні знання. Саме особливості мисленнєвих операцій у розумово 
відсталих дітей значною мірою перешкоджають повноцінному засвоєнню 
орфографічних норм і правил та їх самостійному застосуванню на практиці.  

У методичній літературі орфографічна навичка розглядається як 
автоматизований компонент свідомої мовленнєвої діяльності людини. 
Орфографічна навичка є сукупністю автоматизованих компонентів 
орфографічних дій. Автоматизація розглядається як вищий ступінь 
сформованості орфографічної дії, коли той, хто пише, вже не замислюється 
над вживанням тієї чи іншої букви (орфограми), а пише її автоматично. 
Тобто, ще раз підкреслимо, що орфографічна навичка є інтелектуальною 
навичкою. У процесі навчання й тренування автоматизовані ланки 
орфографічних дій займають усе більше місце, при цьому метою навчання є 
максимально усвідомлена автоматизація письма. Отже, орфографічна 
навичка формується на основі знання граматичних та орфографічних 
правил, що узагальнюють відповідні мовні закономірності. 

Ученими в галузі методики навчання української мови зроблена спроба 
розкрити механізм формування орфографічної навички. Спираючись на 
праці А. Алексюка, В. Бадер, В. Мельничайка, В. Онищука, В. Паламарчук, 
О. Савченко, М. Успенського, О. Хорошковської та інших науковців можна 
стверджувати, що активізація навчання правопису відбувається шляхом 
розвитку пізнавальних можливостей учнів. Одним із дійових методичних 
прийомів, за допомогою яких формується орфографічна навичка, 
дослідники вважають використання у навчальному процесі опорних схем та 
алгоритмів. 

Питання активізації навчання учнів із порушеннями розумового 
розвитку правопису знайшли певне відображення при розкритті різних 
аспектів формування в учнів орфографічних умінь (А.Аксьонова, Л.Вавіна, 
М.Гнєзділов, Н.Кравець, Г.Піонтківська та ін.). Аналіз літератури за 
проблемою дослідження свідчить, що в розумово відсталих школярів 
відзначається недостатній рівень сформованості навичок грамотного 
письма. Найбільше типово ці особливості виражені на уроках української 
мови, що у свою чергу впливає на результати їхньої навчальної діяльності й 
утруднює весь процес навчання: від подання навчального матеріалу 
вчителем до засвоєння його учнями. Перед вчителем мови постає 
відповідальне завдання поліпшення навчання учнів орфографічно 
грамотного письма. При цьому, у зв’язку з психічними особливостями даної 
категорії дітей, не завжди вдається домогтися суттєвих результатів. 

Основний текст. Для виявлення реального рівня сформованості 
орфографічних навичок у розумово відсталих школярів 5 – 6-х класів нами 
було проведено констатувальний експеримент. Дослідження складалося з 
двох етапів. На першому етапі було поставлено завдання вивчити стан 
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грамотності письма учнів у процесі списування слів, словосполучень та 
речень. На другому етапі ставилося завдання вивчити стан грамотності 
письма учнів у процесі списування певного тексту та письма на слух.  

Як свідчать отримані дані, завдання 1-го етапу успішно виконали 
тільки 12% учнів 5-го та 17% - 6-го класів. У цілому завдання цього блоку 
вимагали від учнів базових орфографічних знань та їх свідомого 
застосування. У процесі виконання 2-го етапу експерименту кількість 
помилок на орфографічні правила значно зросла в учнів як 5-го, так і 6-го 
класу, при цьому 48% учнів 5-го класу і 44% учнів 6-го класу не змогли 
виконати завдання, тобто допустили помилки майже у кожній орфограмі. 
Результати констатувального етапу дослідження переконливо довели, що в 
учнів спеціальної школи недостатній рівень орфографічних знань, умінь та 
навичок, тобто низький рівень грамотності письма. 

Метою формувального етапу дослідження була експериментальна 
перевірка ефективності використання опорних схем у процесі формування 
орфографічної навички в розумово відсталих учнів 5 – 6-х класів із 
урахуванням їхніх пізнавальних можливостей. Акцент корекційної роботи 
здійснено на розвиток абстрактно-логічного сприймання основ грамотного 
письма, адже ми вважаємо, що якісний результат може бути досягнутий 
шляхом введення в систему навчання правопису опорних схем і алгоритмів 
як методичних прийомів формування орфографічної навички. 

Опорні схеми, що використовувалися в експериментальному навчанні, 
лише нагадували алгоритми, але, на відміну від них, мали більш спрощений 
лаконічний запис. Тобто опорні схеми виступили кінцевим результатом 
алгоритмізації орфографічного правила. Окрім того, специфіка 
використання опорних схем у нашій роботі полягала в їх застосуванні на 
всіх етапах формування орфографічної навички. При цьому особливо 
важливі опорні схеми застосовано на етапі систематизації та узагальнення 
вивченого матеріалу. Завдання з опорними схемами відзначалися 
зростанням ступеня самостійності школярів при застосуванні відповідного 
правила. 

Аналіз отриманих результатів формувального етапу дослідження 
засвідчив, що у значної кількості учнів експериментальних груп, як 5-х, так 
і 6-х класів, під час списування тексту було допущено значно менше 
помилок на орфографічні правила, ніж в учнів контрольних груп. При 
цьому, 18% учнів експериментальної групи 5-го класу та 24% учнів 
експериментальної групи 6-го класу написали текст без помилок. Однак, 
зауважимо, що загальна кількість помилок в учнів експериментальних груп і 
5-го, і 6-го класів на орфографічні правила в процесі письма на слух 
зменшилась лише на 14%. Це свідчить про те, що контролювання свого 
письма правилом, тобто автоматизація орфографічної навички в учнів ще не 
здійснилася. Зазначимо, що в учнів контрольних груп дані показники 
значно гірше: жоден учень ні 5-го, ні 6-го класу не зміг написати текст без 
помилок. 40% учнів 5-го класу і 35% учнів 6-го класу не змогли виконати 
завдання, тобто допустили помилки майже у кожній орфограмі.   
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Висновки. Процес вироблення навичок правильного письма досить 
складний. У дітей з порушеннями розумового розвитку орфографічні 
навички виробляються протягом досить тривалого часу. Це досягається 
внаслідок правильно організованих вправ, зокрема застосування опорних 
схем, про що свідчать результати експериментального навчання учнів 5 – 6-
х класів на уроках української мови в спеціальній школі. Виявилось, що 
робота з опорними схемами створює зручність, оперативність  у процесі 
звукового, звуко-буквеного аналізу, звукового моделювання, звукового 
конструювання, звуко-буквеного коментування та інших орфографічних вправ, 
допомагає учням усвідомлювати звуковий склад слова, встановлювати 
послідовність звуків, регулювати процес запису, здійснювати самоперевірку. У 
зв’язку з концентричною будовою програми з української мови (автор – 
А. Висоцька), яка передбачає повторення та вивчення одних і тих самих 
розділів на нових ступенях навчання в більш повному обсязі, під час вивчення 
розділу «Будова слова» узагальнювалися знання учнів про ненаголошені 
голосні в корені слова, про дзвінкі, глухі, тверді й м’які приголосні, позначення 
їх на письмі, правила вживання апострофа, в цілому свідомо засвоювалися 
фонетичні написання у процесі самостійної практичної роботи. 
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация: Занятия спортом положительно влияют на человека, на его 

лидерские качества. Из результатов исследований были сделаны выводы, что 
люди положительно относятся к бывшим студентам-спортсменам, склонны 
оценивать их выше в таких личностных качествах, как лидерство, 
уверенность в себе, чувство собственного достоинства, что, несомненно, 
играет важную роль для самих любителей спорта. Вследствие этого 
студентов-спортсменов чаще ставят на руководящие должности. 

Ключевые слова: спорт, физическая активность, спортсмены, студент-
спортсмен, спортивные соревнования и мероприятия. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о влиянии спорта на судьбу страны? 
Как спорт может повлиять на будущее государства? Все мы знаем, что 
нынешняя молодежь – наше общее будущее, будущее всего народа, страны. И 
от того, какими они вырастут, зависит дальнейшая судьба всего народа. И 
перед нами встает вопрос об их правильном воспитании. Как воспитать в них 
лидерские качества, уверенность в себе, чувство собственного достоинства? 
Как можно улучшить их успеваемость? Как уберечь их от пагубного влияния 
окружающей среды, сигарет, алкоголя, наркотиков? Спорт дает нам ответы на 
все эти вопросы.  

Занятия спортом имеют положительное влияние на человека, его 
личностные качества, особенно в раннем возрасте, когда его личность 
находится еще на стадии формирования и поддается влиянию. Спорт является 
универсальным решением всех проблем. В обычной жизни все мы склонны 
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замечать только физическую пользу от спорта, в виде красивой фигуры, прямой 
осанки, при этом закрывая глаза на другие изменения. Но задумывались ли вы 
когда-нибудь, что спорт влияет на лидерские качества человека, его 
уверенность в себе, открытость, коммуникабельность? Занятия спортом в 
юношестве имеют значительное влияние на психологические черты человека. 
Это  утверждение подтверждает нам следующие проведенные исследования. 

На сегодняшний день было проведено множество научных исследований 
касаемо молодежной физической активности, его влияния на психическое 
здоровье студентов и академические результаты. Так, в докладе 2012 года, 
опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации, 
Педиатрия предлагает обзор 14 исследований, касающихся студенческой 
физической активности и приходит к выводу, что существует положительная 
связь между физической активностью и академической успеваемостью. 

 Доклад, опубликованный в 2015 году в журнале «Лидерства и 
Организационных исследований», открывает новое понимание этого вопроса. 
Авторы данного доклада Кевин М. Книфин и Брайан Вансик из Корнельского 
университета и Мицуру Симидзу из университета Южного Иллинойса 
закончили два дополнительных исследования, пытаясь оценить, действительно 
ли бывшие студенты-спортсмены становятся более успешными сотрудниками. 
Для первого исследования был проведен опрос 66 взрослых, о том, как они 
воспринимают людей, принимавших активное участие в различных 
внеклассовых мероприятиях во время обучения в школе или университете. Во 
втором исследовании использовались данные 2000 года Университета штата 
Иллинойс, в котором приводилась информация обследования ветеранов. В этих 
данных было собрано множество информации от ветеранов с 1931 года, со 
времен Второй Мировой Войны. Второе исследование  проводилось в целях 
определения возможного влияния участия в детско-юношеских спортивных 
мероприятиях на карьеры этих ветеранов, их лидерские навыки и вероятность 
добровольных пожертвований на благотворительные цели. 

Основные выводы первого исследования включают в себя: 
• Люди, как правило, ожидают от бывших студентов-спортсменов более 

развитые навыки руководства, уверенности в себе и чувства собственного 
достоинства, чем от студентов, которые, например, участвовали в школьном 
ансамбле или в клубе в средней школе. 

• Люди ожидают, что бывшие  студенты-спортсмены будут менее 
щедрыми в плане ведения волонтерской работы и пожертвований на 
благотворительные цели по сравнению со студентами, которые принимали 
участие в школьном ансамбле. 

В целом исследователи не смогли выявить существенных различий в том, 
как участники исследования воспринимали навыки управления временем у 
бывших студентов, которые принимали участие в спорте, школьном ансамбле. 

Основные выводы второго исследования включают в себя: 
• Из обследуемых ветеранов те, кто играл, по крайней мере, в одном 

университетском спорте в университете, как правило, были оценены намного 
выше в личностных качествах, связанных с руководством, уверенностью в себе 
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и чувством собственного достоинства, чем те, кто не принимал участие. 
• Бывшие студенты-спортсмены были более склонны сообщать, что они 

проводят волонтерскую работу и жертвуют деньги на различные организаций 
более 50 лет после окончания университета. 

• Большая часть бывших студентов-спортсменов сообщили, что делали 
карьеру в сферах «высшего руководства». 

Еще один доклад основывается на предыдущих исследованиях и 
предполагает, что участие в детско-юношеских спортивных мероприятиях 
может повлиять на развитие определенных желательных навыков и ценностей. 
Авторы данного доклада рекомендуют включение вопросов об участии в 
молодежных видах спорта на собеседование при приеме на работу. Участие в 
спортивных играх и мероприятиях может иметь значительное влияние на 
лидерские качества человека и другие черты личности. Авторы 
предупреждают, однако, что бывшие спортсмены могут быть  более 
предпочтительными по этим причинам, даже если такие качества могут и не 
быть необходимыми для работы. В исследовании подчеркивается 
необходимость более пристального внимания к значимости спорта на рабочем 
месте и деятельности пожилого населения.  

Связанные исследования: июль 2015 года, отчет в журнале здоровья 
подростков «Высшая школа спорта»  указывает на то, что участие в спорте 
может помочь устранить антиобщественное поведение, которое начинается в 
детском и подростковом возрасте. 

Как мы видим, первое исследование, которое провели Мицуру Симидзу, 
Кевин М. Книфин и Брайан Вансик, акцентированы больше на ожиданиях 
людей, как люди видят бывших студентов-спортсменов. Исследование 
проводит внешнюю оценку личностей спортсменов. Из результатов 
проведенного исследования можно сделать вывод, что люди положительно 
относятся к бывшим студентам-спортсменам, склонны оценивать их выше в 
таких личностных качествах, как лидерство, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, что, несомненно, играет важную роль для самих 
любителей спорта. Вследствие этого студентов-спортсменов чаще ставят на 
руководящие должности. В данном исследовании проводится опрос самих 
бывших студентов-спортсменов, ветеранов со времен Второй Мировой Войны. 
В результате второго исследования выяснилось, что бывшие студенты-
спортсмены были более склонны сообщать, что они проводят волонтерскую 
работу и жертвуют деньги на различные организаций более 50 лет после 
окончания университета. Также они были намного выше оценены в таких 
качествах, как лидерство, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства. Из результатов второго исследования мы видим, что бывшие 
студенты-спортсмены в действительности склонны занимать руководящие 
должности. Это является еще одним подтверждением лидерских навыков 
студентов-спортсменов и их уверенности в себе. Из этого можно сделать вывод 
о том, что у них более выражены лидерские качества, уверенность в себе, а 
также коммуникабельность. Эти личностные качества являются необходимыми 
при занятии руководящих постов. Бывшие студенты-спортсмены более 
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уверенны в себе, открыты, и в них отсутствуют психологические зажимы, 
комплексы.  

Так, в докладе, опубликованном в июле 2015 года, говорится, что участие в 
спортивных мероприятиях в подростковом возрасте помогает справиться с 
антиобщественным поведением. Спортивные игры и мероприятия помогают 
устранить ряд психологических проблем и комплексов, что, несомненно, 
положительно влияет на поведение обучающегося, его социальную адаптацию 
в новой среде, а также его успеваемость.   

В ТарГу им. М.Х.Дулати в течение года проводится большое количество 
мероприятий и соревнований, в которых принимают участие, как спортсмены-
студенты, так и активные студенты, не занимающиеся спортом: 

1. Открытое личное первенство по легкой атлетике, среди студентов на 
приз ректора ТарГУ им. М.Х.Дулати. 

2. Ежегодная Спартакиада 1-4 курсов по 11 видам.  
3. В этом году спортсмены нашего вуза участвовали в 20 видах на 

Казахстанской летней Универсиаде. 
4. Студенты-спортсмены вуза в течении года, участвуют в соревнованиях 

различного масштаба: городских, Областных, Республиканских, 
Международных. 

5. Для студентов, проживающих в общежитии, проводятся спортивные 
шоу.  

Из всех вышеприведенных исследований следует вывод, что участие в 
спортивных играх и мероприятиях в университете может иметь положительное 
влияние на лидерские качества студента, а также на его личностные качества, 
такие как щедрость, коммуникабельность. Также немаловажным является тот 
факт, что бывшие спортсмены-студенты склонны больше проводить 
волонтерскую работу и делать пожертвования на благотворительные цели. 
Студенты-спортсмены меньше заинтересованы в употреблении алкогольных 
напитков, курении, не говоря уже о наркомании. Делая общий обзор, можно 
ясно увидеть, что участие в спортивных мероприятиях оказывает 
положительное влияние на всю молодежь. Занятие спортом, его популяризация, 
несомненно, повлечет за собой множество положительных перемен. 
Очевидным является тот факт, что в физическом плане бывшие студенты-
спортсмены имеют большее преимущество, в зрелом возрасте их ожидают 
намного меньше проблем со здоровьем. Как говорится, в здоровом теле - 
здоровый дух! И вышеприведенные исследования еще раз подтверждают 
данное высказывание.  
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Annotation: Going in for sports positively influence on a man, on his leader qualities. From 

the results of researches conclusions were done, that people positively behave to the former 
students-sportsmen, inclined to estimate them higher in such personality qualities, as leadership, 
confidence in itself, self-respect, that, undoubtedly, plays an important role for sport lovers. 
Hereupon students-sportsmen are more frequent put on leading positions. 

Keywords: sport, physical activity, sportsmen, student-sportsman, sporting competitions and 
measures. 
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Abstract. The features of the melt water redistribution over the microrelief elements in the flat 

plain during snowmelt and the duration of winter wheat flooding with this water are researched 
with the help of drones and ground-based studies. The degree of damage to plants is estimated 
depending on the duration of such flooding. The differences in the water regime of soils in micro-
depressions (“potholes”) and the structure of the soil cover were studied depending on the depth of 
soil profile washing-out by the moisture of atmospheric precipitation. Method of IDW interpolation 
was used for this map compilation. Differences between the actual soil cover and its mapping on 
existing soil maps are revealed. The results obtained are important for the system of precise 
farming and soil mapping. New formula is proposed for calculation of soil cover heterogeneity in 
flat plains of Forest-Steppe zone of Ukraine. Our research will be oriented on micro-depressions 
functioning as an element of landscapes as well.  

Key words: Spatial heterogeneity; Soil; Micro-depression; Drone; Water regime 
Introduction 
Micro-depressions of the relief on flat plains play a very important role in the 

formation of landscapes, soil cover and in the economic use of such lands. They are 
common in all soil and climatic zones, but especially in the forest-steppe. Their role 
is still extremely underestimated, and the nature of the operation is not fully 
disclosed. In agriculture, priority is given to the redistribution of the moisture of 
atmospheric precipitation by elements of the mesorelief, while significant changes in 
the properties and fertility of soils are observed precisely in micro-depressions. 
Micro-depressions of the relief are widespread in the left-bank forest-steppe of 
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Ukraine, where a complex soil cover is formed from complexes of hydromorphic, 
solonetsous (alkaline), solodized soils. In the analysis of the genesis of such a cover 
is still dominated the theory of K.K. Gedroits [1]. Our studies show [2-6], that micro-
depressions on flat plains are a natural part of landscapes and the right-bank forest-
steppe as well. However, here the soils of depressions are formed under the influence 
of overwetting by atmospheric precipitation, periodic flooding and waterlogging with 
the participation of the eluvial-illuvial process and gleying. At the same time, 
geological, geomorphological and our soil studies show that the role of micro-
depressions in the formation of landscapes is much greater than just the formation of 
the soil cover. In them, during filtration of surface waters into deep horizons, 
agrochemicals, pollutants, radionuclides penetrate to a considerable depth. And part 
of the solid phase of the soil penetrates deeper, so micro-depressions are not silted for 
centuries. In this connection, the theory of mass-energy-transfer in such depressions 
attracts more attention [7]. 

Objects and methods of research 
The first detailed studies of the spatial heterogeneity of the soil cover according to the 
method proposed by us were carried out in the research and development enterprise 
of the NUBiP of Ukraine "Veliko-Snitinskoe" of the Kyiv region at the site where 
long-term agricultural experiments were conducted. Here, the "titular" soil of this 
stationary experimental field of about 14 hectares is called typical light-loam 
“chernozem”. However, the digging of control soil sections (profiles) and 
organization of a regular network of wells 50x50 m and with a depth of up to 200 cm, 
as well as the use of detailed satellite imagery of the cartographic service "Google 
Earth" in seasonal dynamics, showed a unique spatial heterogeneity of the soil cover, 
which depends not only on the presence of micro-depressions, but nano-depressions 
with depth of about 30 cm as well [4, 5]. 

After that, our studies were extended to a production field of about 32 hectares 
[2, 3]. In micro depressions of different depths, soil sections were laid up to 200 cm 
at the bottom and slopes of depressions and on flat areas. The entire field was 
covered by a network of wells approximately 50x50 m deep up to 500 cm, depending 
on the depth of the carbonate horizon. To accurately positioning of the wells the 
location, a GPS receiver was used. For spatial heterogeneity and seasonal dynamics 
of the water regime, the fields were observed with the help of a quadrocopter. The 
spatial heterogeneity of the plants development in the field under investigation (in 
2017 - winter wheat) was observed from the Landsat-8 and Sentinel-2a space images 
with the NDVI index, but these studies will be completed after harvesting the wheat 
crop. 

Results and discussion 
The study of the soil cover heterogeneity in 2017 we began from the 

investigation of the spatial heterogeneity of soil water regime. Since the moistening 
of the soil in the early spring depends on the rate of melting snow and thawing the 
soil, on the first day of active snowmelt (March 1, 2017), images of the field surface 
were taken from the quadrocopter, where melt water was distributed by micro- and 
meso-depressions, flooding these parts of the field. 

The repeated survey by the quadrocopter on March 20, 2017, recorded the near 
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completion of the stage of absorption of melt water into the soil. Only at the bottom 
of the deepest depressions did a small layer of water remain (Fig. 2). The same 
pictures gave an opportunity to estimate approximately the damage of winter wheat 
plants, depending on the duration of flooding with cold melt water. Flooding during 
the first week after snow melting resulted in slight inhibition of plants, within two 
weeks - to moderate damage, and only 3 weeks of flooding and more resulted in 
severe oppression, and even death of wheat plants (Fig. 3). 

Determination of the moisture content in the soil shows that the moisture stocks 
in the soil profile of micro-depressions in the spring are much greater than on the flat 
areas. Thus, in a micro-depression of up to 1 m depth, the stocks of soil moisture in 
the 0-100 cm layer amounted to more than 2.5 thousand m3 / ha in May, and in the 
same soil layer on the flat plain - 1.3 thousand m3 / ha. In the 0-200 cm layer, the 
stocks of moisture in the bottom of depression was 5.2 thousand m3 / ha, and on the 
plain - 2.9 thousand m3 / ha (Fig. 4). 

 
Fig.1. Distribution of melt water in relief depressions, 1 March 2017 

 

 
Fig. 2. State of the field of winter wheat on March 20, 2017. 

 
In this case, the soils of depressions are washed-out from carbonates in the entire 
aeration zone to the depth of groundwater, that is, up to 4.5-5.0 m. The soils of 
depressions also differ in their basic properties substantially, including the humus 
content, the reaction of the soil medium (pH), and other properties [6]. 
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Fig.3. The state of the winter wheat in the micro-depression of number 1, 
depending on the duration of flooding with melt water (drone’s images) 
 

 
Fig. 4. Moisture content in the soil profile: 1 – on the plain (control), 2 - at the 

bottom of the micro-depression in the 1 meter layer, m3 / ha 
 
The depth of occurrence of the carbonate horizon in the soil profile, which 

reflecting the average depth of the soil washing by atmospheric precipitation, was 
used as one of the integral indicators of the long-term water regime of soils of flat 
plains. It is this indicator that we used to map the spatial heterogeneity of the water 
regime of soils, and, accordingly, the soil cover itself. For this purpose, 100 drilling 
points were drilled on the investigated field to the depth of the carbonate horizon, but 
not deeper than 500 cm, that is, to the level of groundwater. The position of each 
point was recorded by a GPS receiver and applied to a detailed satellite image of the 
Google Earth mapping service. An entire interpolation map of the carbonate horizon 
depth has been compiled by the IDW-interpolation method for the whole territory of 
the field (Fig. 5). Soil sections for the refined diagnostics of soil species were digging 
on the areas that were predominant with different depths of the carbonate horizon. As 
a result, we reasonably consider this map as a detailed soil map, which diagnoses 
soils at the classification level "species" (Fig. 5). 
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Fig. 5. Soil map of the field with micro-depressions, compiled according to 

the depths of the carbonate horizon and morphological descriptions: 1. 
Chernozem calcareous light-loamy; 2. Chernozem typical with high carbonate 

horizon light-loamy; 3. Chernozem typical (modal) light-loamy; 4. Chernozem typical 
with deep carbonate horizon light-loamy; 5. Chernozem leached light-loamy; 6. 

Chernozem leached gley light-loamy; 7. Meadow-chernozem loamy soil. 
 
The structure of the soil covers (Fig. 5 and 6) shows that the predominant 

chernozem is typical with deep carbonate horizon (38.5%), a considerable area is 
occupied by leached chernozem, including gley soils (37.8%). The share of meadow-
chernozem soils (8.3%), having a completely different water regime and differing in 
fertility, is also significant. And typical chernozem (modal), shown as "titular" on a 
large-scale soil map of the field, occupy only 10.5% of the area. Consequently, the 
available soil map of the economy does not accurately reflect the real soil cover of 
the field under investigation. And the picture of the land cover on satellite images of 
Sentinel-2a and Landsat-8 allows us to assume that such a pattern is typical for the 
whole economy. Therefore, it is extremely necessary to specify large-scale and 
detailed soil maps, especially in the interests of precise farming, scientific 
experiments and variety testing. 

The estimation of the soil cover heterogeneity index of this field is determined 
by the formula proposed by us: 

In = Sd/St,  (1) 
where In is the index of the soil cover heterogeneity, Sd is the area of the 

prevailing soil, St is the area of the whole field. 
In our particular case, In equals 0.38, that is, the largest soil area actually 

occupies less than half of the total area of the field. In such a situation, this field 
(within the boundaries studied) cannot be used for long-term agricultural 
experiments, for variety testing of crops. And the technology of "precise farming" 
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Fig.6. The structure of the soil cover of the investigated field (soil units –  

in the legend to fig. 5) 
 

should take into account the different fertility and different water regime of the 
components of such a soil complex. In the future, the proposed formula for 
calculating the "heterogeneity index" of the soil cover will be improved taking into 
account the number of components of such heterogeneity, as well as quantitative 
differences in the properties of the inhomogeneity components. Naturally, the 
"heterogeneity index" will differ when mapping the soil cover at a different 
taxonomic level. 

The available scattered data on the difference in the yield of grain crops in this 
economy show that the yield is significantly different on different microelement of 
depressions. At the same time, very important factors are the humidity of the year and 
the depth of micro-depressions, which together determine the duration of the soil 
waterlogging and even temporary flooding (Fig. 3). 

Conclusions 
1. With active snow melting, melt water is rapidly redistributed along the meso-, 

micro- and even nano-relief of the flat plain, flooding these relief elements for a 
period of 1 to 3-4 weeks. 2. Flooding of winter wheat during the first week after  
snow melting resulted in slight inhibition of plants, within two weeks - in moderate 
damage, and only flooding with a duration of 3 weeks or more led to severe 
oppression, and even to the death of wheat plants. 3. The moisture content in the soil 
of such microdepressions is higher by 92% in the first meter of soil (2.5 thousand m3 
/ ha against 1.3 thousand m3 / ha at the control), and in the 0-2 m layer - by 79% (5.2 
against 2.9 thousand m3 / ha at the control) until the end of spring. 4. The depth of 
occurrence of the carbonate horizon, which reflects the average depth of the soil 
washing by atmospheric precipitation, is used as one of the integral indicators of the 
long-term water regime of soils in flat plains. It is this indicator we used in mapping 
the spatial heterogeneity of the water regime of soils, and, accordingly, the soil cover 
itself. 5. The structure of the soil cover shows that the predominant soil is typical 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 56 



 Том 2. Выпуск 49                                                                                                                             Сельское хозяйство 

chernozem with deep carbonate horizon, occupying only 38.5%; a considerable area 
is occupied by leached chernozem and meadow-chernozem soils having a completely 
different water regime and differing in fertility. Consequently, the available soil map 
of the economy does not accurately reflect the real soil cover of the field under 
investigation. And the image of the land cover on satellite images of Sentinel-2a and 
Landsat-8 allows us to consider that such a pattern is typical for all farms in the 
region. 6. Therefore, it is extremely necessary to specify large-scale and detailed soil 
maps, especially in the interests of precise farming, scientific experiments and variety 
testing. 7. A formula is proposed for calculating the spatial heterogeneity of the soil 
cover. 
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Аннотация. Изучены особенности перераспределения талой воды по элементам 
микрорельефа на плоской равнине во время снеготаяния и продолжительность затопления 
озимой пшеницы водой с помощью беспилотных летательных аппаратов и наземных 
исследований. Ущерб растениям оценивается в зависимости от продолжительности 
затопления. Различия водного режима почв в микропонижениях и структура почвенного 
покрова изучались в зависимости от глубины промывания профиля почвы влагой 
атмосферных осадков. Для составления карты использовался метод интерполяции IDW. 
Выявлены различия между фактическим почвенным покровом и его отражением на 
почвенных картах. Эти результаты важны для точного земледелия и картографии почв. 
Предложена формула расчета неоднородности почвенного покрова на плоских равнинах. 

Ключевые слова: Пространственная неоднородность; почва; микропонижения; дрон; 
водный режим 
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Анотація. Проведено дослідження з вивчення якісних показників 

товарного молока (жиру, білка, лактози). Встановлено, що вміст жиру у 
молоці, яке надійшло на дослідження, коливався в межах від 3,85% до 4,01%, 
залежно від сезону. В динаміці протягом року вміст жиру в молоці зростав у 
осінні і зимові місяці та знижувався у літній період. Середньорічний вміст 
білка в молоці відповідав базисній величині із коливаннями від 3,12 % до 3,22 %. 
Характер сезонних змін вмісту сухих речовин у молоці аналогічний характеру 
сезонних змін жиру і білка: низький вміст сухих речовин відмічається у 
весняно-літній період, більш високий – в осінньо-зимовий. Проведені 
дослідження показали, що середньорічний вміст лактози в заготівельному 
молоці 4,28 - 4,31 % і є більш сталою величиною ніж жир і білок. В цілому, 
аналізуючи хімічний склад реалізованого молока можна виділити тенденцію до 
зниження вмісту в ньому сухих речовин, у тому числі жиру і білка у літній 
період, та зростання взимку.  

Ключові слова: молоко, жир, білок, суха речовина, СЗМЗ, лактоза 
Вступ.Зростання вимог до якості молока пояснюється збільшенням частки 

молока і молочних продуктів в харчуванні населення. Необхідно, щоб 
споживач протягом усього року отримував молоко повноцінне за хімічним 
складом і біологічними властивостями. Для молокопереробної промисловості 
важливо використовувати молоко, що характеризується високим вмістом білка 
і ряду інших компонентів. Ці вимоги зобов'язують тваринників удосконалювати 
молочні та комбіновані породи худоби не тільки підвищуючи рівень молочної 
продуктивності, але й покращуючи якість їх молока.  

Серед найістотніших у молочному скотарстві чинників середовища за 
впливом на прояв ознак більшість дослідників називають вплив генотипових та 
паратипових факторів. У молоці в залежності від сезону року змінюється вміст 
основних компонентів, які визначають його поживність та технологічні 
властивості (сичужне згортання, технологічні співвідношення та ін.). 

В сезонних змінах вмісту жиру, білка, СЗМЗ що до середньорічної їх 
кількості в молоці чітко виділяються два періоди: період мінімального 
(березень-травень) та максимального (вересень-грудень) вмісту. Влітку вміст 
жиру, білка та СЗМЗ в молоці наближається до середньорічного їх рівня. 

Значне зниження вмісту в молоці сухих речовин обумовлено, з одного 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 58 



 Том 2. Выпуск 49                                                                                                                             Сельское хозяйство 

боку, недостатнім рівнем та повноцінністю раціонів за вмістом протеїну, 
вітамінів та мінеральних речовин в кінці стійлового періоду, з другого – 
сезонністю отелень, коли в березні і квітні найбільший відсоток новотільних 
корів. 

Зміни вмісту в молоці основних компонентів, що викликають сезонні 
фактори, небажані, особливо при використанні молока як сировини для 
переробки з виготовленням молочної продукції. Це створює необхідність 
уточнення існуючих технологічних інструкцій для виготовлення молочних 
продуктів з урахуванням сезону року[1]. 

Мета досліджень – дослідити вплив сезону року на якість товарного 
молока на прикладі ТОВ “Агро-С” Київської області. 

Методи. Якісні показники молока визначали згідно вимог ДСТУ 3662-97 
«Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Проби молока для 
аналізу відбирали згідно вимог ДСТУ ISO 8197:2004 (ISO 8197:1988, IDT) 
«Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за кількісними 
ознаками». 

Хімічний склад молока визначали згідно вимог: вміст жиру, білка, сухих 
речовин та лактози – ДСТУ 7057:2009 «Молоко коров'яче сире. Визначення 
густини, масової частки жиру, білка, сухої речовини та лактози ультразвуковим 
методом»; ДСТУ ISO 11870:2007 «Молоко і молочні продукти. Визначення 
масової частки жиру. Загальні рекомендації щодо використання методів із 
застосуванням жиромірів» (ISO 11870:2000, IDT). 

Якісні показники молока та його хімічний склад визначали три рази на 
місяць протягом року. Результати дослідження аналізували з використанням 
графічного аналізу. Для цього визначали середні величини ознак з їх 
статистичними похибками [3]. 

Результати. Останніми роками спостерігається тенденція до підвищення 
жирності молока, що є важливим фактором якості продукції. Так, у І півріччі 
2017 р. в цілому по Україні сільськогосподарські підприємства реалізували 
переробним підприємствам молоко з вмістом жиру 3,62% та білка 3,07%, від 
населення цей показник становив 3,47 та 2,95% відповідно [2]. Забезпечити 
необхідну якість виробленого молока нині можуть лише сільськогосподарські 
підприємства, на яких здійснюється механічне доїння, очистка та охолодження 
молока. Вміст жиру у молоці, яке надійшло на дослідження, коливався в межах 
від 3,85% до 4,01%, залежно від сезону. В динаміці протягом року вміст жиру в 
молоці зростав у осінні і зимові місяці та знижувався у літній період (табл. 1).  

Таблиця 1 
Хімічний склад товарного молока 

Показник Зима Весна Літо Осінь 
Вміст жиру, % 4,01 3,95 3,85 3,89 
Вміст білка, % 3,17 3,15 3,12 3,22 
Суха речовина, % 12,24 12,23 12,12 12,12 
СЗМЗ, % 8,22 8,28 8,27 8,23 
Лактоза, % 4,28 4,31 4,30 4,28 
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Середньорічний вміст білка в молоці відповідав базисній величині (3,0 %) 
із коливаннями від 3,12 % до 3,22 %. Однак, у весняно-літній період 
відмічалося зменшення  вмісту білка в молоці  

Порівняння отриманих результатів вмісту жиру та білка в заготівельному 
молоці з базисними показниками молока в Україні показує, що в основному 
отримані дані відповідають величині встановленої базисної жирності (3,4 %) та 
білка (3,0%). В країнах Європейського економічного співтовариства починаючи 
з 1985 року прийнято уніфіковані вимоги до якості молока і молочної 
продукції. Так, базисна жирність в Бельгії становить 3,6%, в Великобританії 
3,9%, Данії, Фінляндії – 4,2%, Франції і Нідерландах – 3,8%. Вміст білка в 
молоці нормується в межах від 3,2% в Норвегії і Франції до 3,7% 
Великобританії [4]. 

Аналіз показника вмісту сухої речовини дозволив комплексно 
охарактеризувати дані про біохімічні складові молока, адже, окрім раніше 
описаних показників, він включає в себе й інші, які, безумовно, впливають на 
якість молока. Характер сезонних змін вмісту сухих речовин у молоці 
аналогічний характеру сезонних змін жиру і білка: низький вміст сухих речовин 
відмічається у весняно-літній період, більш високий – в осінньо-зимовий. 

Лактоза у молоці є найбільш стабільним компонентом, вміст якої майже не 
змінюється на протязі лактації. Проведені дослідження показали, що 
середньорічний вміст лактози в заготівельному молоці 4,28 - 4,31 % і є більш 
сталою величиною ніж жир і білок. 

В цілому, аналізуючи хімічний склад реалізованого молока можна 
виділити тенденцію до зниження вмісту в ньому сухих речовин, у тому числі 
жиру і білка у літній період, та зростання взимку. Суттєва зміна умов годівлі і 
утримання по сезонах року (перехід від стійлового до пасовищного утримання) 
призводить до більших перепадів у хімічному складі молока. Збереження 
постійних умов утримання та годівля тварин збалансованими раціонами 
дозволяє зменшити негативний вплив сезону на склад молока, але за 
тимчасових перебоїв із надходженням окремих кормів, якими балансують 
раціони, або зміні структури раціону, можна спостерігати різкі стрибки вмісту 
жиру, білка і сухих речовин у отриманій продукції. 

Висновки і перспективи. Узагальнені дані аналізу проб товарного молока 
свідчать, що вміст жиру у молоці, яке надійшло на дослідження, коливався в 
межах від 3,85% до 4,01%, залежно від сезону. В динаміці протягом року вміст 
жиру в молоці зростав у осінні і зимові місяці та знижувався у літній період. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні інших 
чинників, що можуть впливати на якість молока на різних етапах його 
виробництва для підвищення сортності. 
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Abstract  
The increase in milk quality requirements is due to an increase of milk and dairy products in 

the diet of the population. In milk, depending on the season, the content of the main components, 
which determine its nutritional and technological properties, changes. Therefore, the aim was to 
investigate the impact of the season of the year on the quality of marketable milk in a case study of 
“Agro-S” Ltd. 

A quantity of fat in the milk has fluctuated within 3,85% to 4,01%, depending on the season. 
In the dynamics within the year, the content of fat in the milk increased in autumn and winter 
months and decreased in the summer period. The average annual content of protein in the milk 
corresponded to the basic value (3,0 %) with fluctuations from 3,12 % to 3,22 %. The nature of 
seasonal changes of dry substances in milk is similar to the nature of seasonal changes of fat and 
protein: a low content of dry substances is marked in a spring and summer period; a high level of 
them is in an autumn and winter period. The conducted studies have shown that the average annual 
content of lactose in stock milk is 4.28 - 4.31% and is a more constant value than fat and protein. 

Overall, analyzing the chemical composition of the milk, there was found a decrease of the 
dry matter in its content in the summer (including fat and protein), and the growth in winter. 

Prospects for further research are the study of other factors that can affect the quality of milk 
at different stages of its production. 

Key words: milk, fat, protein, dry matter, FDMR, lactose 
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Анотація. Досліджено вплив гомогенного і гетерогенного підбору батьків 
на молочність корів української м'ясної породи. Інбридинг її знижує порівняно з 
аутбридингом. Найгірша молочність є у корів, отриманих від 
внутрішньолінійного інбридингу. Гетерозис за молочністю корів проявляється 
за підбору батьків із використанням інбридингу на родоначальника лінії 
матері, та "на посередника". Різнорідність батьків за антигенною подібністю 
або великорослістю зменшує шкідливу дію спорідненого парування. Інбридинг, 
який застосовують до різних за типом будови тіла і походженням предків 
менш ризикований, ніж до подібних тварин. 

Ключові слова: молочність корів, гомогенний і гетерогенний підбір 
Вступ. Молочність м’ясних корів є однією з основних ознак їх добору. У 

зв’язку з довготривалим розведенням обмеженої за чисельністю худоби у 
популяціях без урахування інбридингу, ефективність добору корів невисока. На 
даний час недостатньо повно вивчено вплив спорідненого і неспорідненого 
підбору батьків на молочність корів української м'ясної породи. За 
чистопородного її розведення існує необхідність пошуку шляхів підвищення 
молочності дочок підбором їх батьків. 
Ціль статті  – обґрунтувати методи підбору тварин для поліпшення молочної 
продуктивності самиць української м'ясної породи. 

Основний текст. Роботу виконали у племінному заводі "Воля" 
Золотоніського району Черкаської області на поголів’ї української м'ясної 
породи. Молочність корів і індекс великорослості тіла (ІВТ) тварин визначили 
за методиками, наведеними у праці [3]. Довічну молочність із розрахунку на 1 
день життя оцінили за формулою, наведеною у роботі [2]. Індекс антигенної 
подібності батьків (ras) визначили за формулою, наведеною у праці [1].  
Аутбредні корови мають тенденцію до переважання над інбредними за 
довічною молочністю із розрахунку на один день життя на 11,5 та 25,9 %. Зі 
зростанням коефіцієнту інбридингу погіршення цієї ознаки не виявлено, але 
воно призводить до незначного зниження молочності первісток та середньої і 
довічної корів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Молочність корів залежно від тісноти їх інбридингу 

Коефіцієнт 
інбридингу (Fx) 

Первісток, кг Середня, кг Довічна, кг На один день 
життя, г 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

Аутбредні  4
2 169±4,1 59 178±3,7 

7
2 344±40,3 71 136±11,0 

Від 0,39 до 4,10 % 2
1 165±6,7 26 174±5,8 

3
7 277±50,9 36 108±14,8 

Від 6,25 до 12,50% 1
0 162±5,5 12 172±6,9 

1
5 273±66,9 15 122±19,3 

 
Молочність інбредних первісток на 2,4 та 4,3 % нижча ніж аутбредних. 

Подібна тенденція спостерігається і за середньою молочністю, визначеною за 
все життя. У інбредних корів довічна молочність на 24,2 та 26,0 % гірша ніж у 
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аутбредних. Оскільки застосування інбридингу, сприяє зниженню молочності 
м'ясних корів, і недоотриманню продукції за ввесь період їх використання, тому 
для отримання самиць його застосовувати не бажано. Інбредність самиць 
посилює шкідливу дію інбридингу. Через різне біологічне значення інбредності 
самця і самиці можна стверджувати, що використання інбредних корів 
призводить до прояву депресії стосовно їх молочності. Серед маточного 
поголів’я утримувати ступінь спорідненого розведення можливо на низькому 
рівні. Це дає змогу використати позитив інбридингу і запобігти інбредній 
депресії.  

Найгірша молочність є у корів, отриманих за внутрішньолінійного 
інбридингу. За цією ознакою вони поступаються ровесницям, отриманим від 
інбридингу на чоловічих представників лінії, до якої належить мати інбредної 
тварини, на “посередника” і від комплексного спорідненого розведення, від 2,1 
до 4,1 %. Інбредна депресія спостерігається найчастіше під час спорідненого 
розведення представників однієї й тієї ж лінії, але не проявляється за 
інбридингу, коли батько й мати пробанда є представниками різних ліній (крос), 
селекцію в яких ведуть у дещо інших напрямках. За підбору тварин різних ліній 
слід намагатися не нівелювати, а навпаки, посилювати через жіночу сторону 
родоводу цінні властивості лінії. Крос із використанням інбридингу дає 
можливість широко застосовувати гетерогенний підбір, що значно зменшує 
зростання гомозиготності. 

Для формування маточних стад із підвищеною молочністю корів слід 
використовувати крос ліній інбридингом на родоначальника лінії матері або на 
«посередника». Такі типи інбридингу дають подвійну користь, бо успадкування 
цієї ознаки відбувається за материнською лінією. За цього зберігається 
подібність зі спільним предком і негативних проявів зменшується. Спільний 
предок через материнський організм більше впливає на якість пробанда.  

Вдалий крос ліній є результатом виникнення гетерозису. Найбільш вдалі 
поєднання дають ті лінії, які значно різняться одна від одної. За парування 
представників подібних за продуктивністю ліній посилюється зростання 
гомозиготності і вірогідність отримати негативний результат зростає. Таким 
чином, внутрішньопородний гетерозис може бути збережений і підсилений 
підбором із використанням інбридингу на родоначальника тієї лінії, який 
знаходиться з боку матері, та на „посередника”.  

Зменшення різниці за ras між спаровуваними батьками призводить до 
невірогідного підвищення молочності дочок на 2,6 %. Гомогенний підбір 
батьків за ІВТ сприяє зменшенню молочності корів на 7,3 %, порівняно з 
гетерогенним. У інбредних самиць, від гетерогенного підбору за ІВТ, 
молочність (за ЕЖМ телят у віці 6 міс.) перевершує ровесниць від гомогенного 
підбору на 17,0 % (табл. 2). Інбредні корови від гетерогенного підбору батьків 
мають отелень за період використання на 35,3 % більше ніж ровесниці від 
гомогенного (різниця не вірогідна). За нижчого індексу генетичної схожості 
батьків за факторами груп крові інбредні корови мають тенденцію до 
збільшення молочності за період використання.  
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Таблиця 2 
Молочність інбредних самиць, одержаних за різного підбору батьків з 

урахуванням ІВТ та ras 
Підбір пар за: Гомогенний Гетерогенний  

n M ± m n M ± m 
Індексом великорослості тіла (ІВТ) 20 141 ± 5,77 12 165 ± 8,66* 
Індексом антигенної подібності (ras) 18 148 ±  5,08 15 150 ± 6,51 

Примітка: *) Р > 0,95 
 
За застосування під час спорідненого розведення гетерогенного підбору 

тварин за ІВТ та ras різнорідність батьків за типом будови тіла і походженням 
зменшує шкідливу дію інбридингу. Інбридинг, який застосовують до різної за 
будовою тіла і походженням худоби менш ризикований, ніж за гомогенного 
парування. Це дозволяє стверджувати, що одним із способів попередження 
інбредної депресії є гетерогенний підбір батьків за типом будови тіла та 
індексом антигенної схожості. Гетерогенний підбір батьків за ІВТ у інбредних 
дочок дає кращі результати ніж за ras. Таким чином, в умовах росту кількості 
споріднених парувань, під час розведення м'ясних тварин, ІВТ можливо 
використовувати для оптимального поєднання батьківських пар. 

Заключення і висновки. 
Інбридинг призводить до зниження молочності корів, порівняно з 

аутбридингом. Найгірша молочність є у корів, отриманих від 
внутрішньолінійного інбридингу. Використання спорідненого розведення для 
отримання самок ще більше посилює його шкідливу дію і призводить до 
збільшення депресії за молочністю, тому для отримання корів його 
використовувати не бажано. Внутрішньопородний гетерозис за молочністю 
корів можливо отримати підбором батьків із використанням інбридингу на 
родоначальника тієї лінії, яка бере участь у кросі з боку матері та "на 
посередника". Різнорідність батьків за будовою тіла і походженням зменшує 
шкідливу дію інбридингу, а інбридинг, який застосовують до різних за будовою 
тіла і походженням батьків менш ризикований, ніж за гомогенного парування. 
Одним із способів попередження інбредної депресії є гетерогенний підбір 
батьків за будовою тіла та індексом антигенної схожості. 
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Abstract 
The influence of homogeneous and heterogeneous mating of the parents according on milk 

performance of cows of Ukraininan beef breed has been studied. Herdmates of the sires of compact 
type had better lifetime production. Inbreeding decreases milk performance as compared to 
autcrossing. The cows, obtained from linebreeding , had the worst milk production. Heterosis effect 
on milk performance could be obtained where both parents are mated with the use of inbreeding 
directed on the beginner of the mother line, as well as on the “mediator”. Heterogeneity of parents 
by the indexes of antigen similarity and tallness reduces the negative impact of related matings. 
Inbreeding, directed to the ancestors, varying in conformation and parentage is less risky than that 
with homogeneous animals.    
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Аннотация. В работе рассматривается генезис, продуктивность и 

особенности экстерьера животных герефордской породы для обоснования 
использования её при производстве говядины в Украине. Они славятся хорошей 
мясной продуктивностью, воспроизводительной способностью, 
скороспелостью, умеренной молочной продуктивностью, низким содержанием 
костей в туше, неприхотливостью к кормам и способностью к экстенсивному 
ведению с.-х. производства. 

Ключевые слова. Герефордская порода, крупный рогатый скот, генезис. 
Вступление. Герефордскую породу вывели в Англии во второй половине 
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XVIII века. в графстве Херефордшир. Для первых представителей 
характерными были большие размеры. В дальнейшем селекцию герефордов 
вели на скороспелость, способность давать "мраморное мясо", иметь высокий 
убойный выход. При такой специализации получили животных, склонных 
откладывать внутренний жир в молодом возрасте, с округлыми формами 
телосложения, имеющих высокий выход лучших сортов мяса с малой долей 
костей. Селекция по скороспелости обусловила снижение скорости роста 
животных, а осаливание - увеличение затрат корма на прирост. В результате у 
коров снизилась молочность, начала появляться карликовость. Поэтому цель 
статьи – охарактеризовать совремённые особенности продуктивности и 
экстерьера животных породы. 

Основной текст. Живая масса быков в возрасте 5 лет и старше колеблется 
от 882 до 1240 кг, коров - от 536 до 591 кг. У бычков среднесуточный прирост 
живой массы при испытании по собственной продуктивности от 8 до 15 мес. 
равняется от 963 до 1001 г, а живая масса в 15 мес. – от 408 до 440 кг. С 
возрастом скорость роста снижается, при увеличении затрат кормов на прирост 
живой массы. Убойный выход в 15-месячных животных составляет 57,6%, в 21-
месячных - 58,2%, доля внутреннего жира - соответственно 2,86 и 4,94%. 

Молочность герефордских коров по живой массе потомков у 8 мес. после 
первого отела составляет 184-186 кг, второго - 193-194, третьего и старше - 203-
205 кг. Продолжительность полового цикла в герефордов составляет 21,03 дня, 
течки - 23,2 ч, полового возбуждения - 7,6 ч, охоты - 12 ч, наступления 
овуляции - 8,9 ч, всей стадии возбуждения - 33,4 ч. У большинства коров как в 
стойловый, так и в пастбищный периоды овуляция проявляется ночью и утром, 
(от 2-х до 8 часов). 

Высота в холке у быков в возрасте 5 лет и старше составляет 130 см, косая 
длина туловища - 168, обхват груди - 224 см, коров - соответственно 120, 152 и 
191 см. Чистопородные новорождённые телята имея живую массу около 30 кг 
обладают выраженным мясным типом телосложения и сравнительно широким 
туловищем. У взрослых животных выражены отличная осанка плеча и большая 
обмускуленность, круглые рёбра, вместительное туловище, широкая и длинная 
поясница, глубокая и широкая грудь, хорошо развитый подгрудок, который 
торчит до линии передних ног, короткие и крепкие ноги, ровная спина, 
широкий лоб, небольшая голова. Масть животных красная с белой лицевой 
частью головы, спины и живота (рис. 1).  

По экстерьеру герефордов разделяют на два типа. Компактный имеет 
несколько укороченное, широкое, глубокое и бочкообразное туловище, низкие 
ноги. Отличается повышенной скороспелостью, способностью быстро 
осаливаться и небольшой конечной живой массой. Великорослый тип имеет 
длинное, на более высоких ногах туловище и большую конечную живую массу. 
Его представители длительное время сохраняют высокие приросты и 
максимальной живой массы достигают позже, имеют меньшее содержание 
внутреннего жира, лучше оплачивают корма приростом. Животные второго 
типа характеризуются высокой продуктивностью и дают потомство с лучшими 
показателями. 
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Рис. 1. Бык герефордской породы 

 
В герефордской породе заслуживают внимания комолые животные, 

которые появились как мутация. Подхваченная отбором, она быстро 
распространилась, поскольку содержать безрогий скот легче, чем рогатый. Они 
на низких ногах, отличаются компактностью, широкой и глубокой грудью, 
прямой и ровной линией спины, развитыми мясными формами. От них 
получают мясо высокого качества. Фермеры США считают, что безрогие 
герефордские производители хуже обеспечивают воспроизводство стада, чем 
рогатые, поскольку некоторые из них выдвигают из препуция прутень, 
подвергаясь опасности поранить его на пастбище с грубой растительностью. 
Потомки первого поколения от скрещивания безрогих герефордских быков с 
коровами любой породы, которые имеют рога, почти полностью безрогие. 
Масть комолых животных такая же, как и рогатых. При оптимальных условиях 
кормления и содержания животные проявляют свойственную породе хорошую 
плодовитость. Быки активны, коровы неплохо приходят в охоту, 
оплодотворяются и выращивают приплод. 

Герефорды неприхотливы к кормам и хорошо приспосабливаются к 
условиям экстенсивного ведения скотоводства, выносливы и почти не 
подвержены туберкулёзу. Хорошая акклиматизационная способность 
герефордов обусловила распространение их почти во всех странах и в самых 
разнообразных климатических условиях. Отличительной особенностью 
герефордов является способность к быстрому росту и размножению в условиях 
пастбищного содержания. Плотная кожа и густой волосяной покров защищают 
животных в суровые зимы. Скот способен поддерживать хорошее состояние в 
период экстремальных климатических условий и нехватки кормов. Из 
недостатков герефордского скота является пухлость ратиц, что приводит к 
хромоте, слабость конечностей, слишком рыхлая конституция, появление 
животных с "обедневшей" мускулатурой и слабо развитой задней третью 
туловища, опущённость и крышеобразность крупа, из-за чего мускулатура 
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спины, поясницы, крестца и окороков развита недостаточно. 
В породе наблюдали распространение карликовости. Её ген часто 

проявлялся в 40-50-е годы прошлого века, но в последнее время этот дефект 
практически устранён. Была распространена особая форма карликовости 
(спортер) как аутосомный рецессивный признак, что вызывает резкое снижение 
плодовитости. Гетерозиготные по гену карликовости животные дают 
карликовое потомство. 

Герефордских быков в Украине использовали в промышленном 
скрещивании с самками районированных молочных и комбинированных пород. 
Увеличение предубойной живой массы наблюдают у помесей от 58,3 до 85,7% 
случаев, убойного выхода - от 41,7 до 85,7, внутреннего жира - от 42,9 до 100% 
случаев. При скрещивании коров симментальской и красной степной пород с 
герефордскими быками помеси наследуют красную масть герефордов и 
характерные отметины (белая голова, белые пятна на холке и подгрудку). 
Поместные телята более низконоги, чем чистопородные. Этот признак 
сохраняется и в старшем возрасте. Однако признак, который отличает красную 
масть туловища герефордов, рецессивный по чёрной масти, поэтому от 
скрещивания герефордов с абердин-ангусским и чёрно-пестрым скотом телята 
родятся чёрной масти, но с белыми отметинами на лицевой части головы и 
нижней части туловища. Герефорды передают потомству хорошую 
приспособленность и устойчивость к неблагоприятным условиям, плодовитость 
при ограниченном уровне кормления, а также среднюю живую массу во 
взрослом состоянии. Герефордов использовали при создании следующих 
мясных пород: брафорд, бифмастер, босмара, барзона, катоалло, конвертер, 
казахская белоголовая, красная бельмонтская, волынская. 

Заключение и выводы. В дальнейшем в герефордской породе следует 
повысить молочность коров и среднесуточные приросты молодняка при 
сохранении хорошей воспроизводительной способности и приспособленности к 
условиям экстенсивного ведения в различных климатических условиях 
Украины [1]. 
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Abstract 
Рroductivity and exterior peculiarity of Hereford breed animals for the purpose of 

justification of it susein beef production in Ukraine have been discussed in the article. These 
animals are well known for their performance, reproductive traits, early maturation, moderate milk 
performance, low percentage of bones in the carcass, adaptability to low quality forages and 
suitability for extensive production systems. 
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Анотація. Вивчено вплив віку першого плідного осіменіння на показники 

молочної продуктивності корів української червоно-рябої породи. Дослідження 
проведено на 128 коровах в умовах ПСП «Авангард» Бахмацького району 
Чернігівської області. Встановлено вплив віку першого плідного осіменіння на 
показники молочної продуктивності корів. Кращі показники молочної 
продуктивності мали тварини, яких вперше осіменяли у віці 18,1-20,0 та 20,1-
22,0 місяці. Оптимальним віком першого плідного осіменіння телиць 
української червоно-рябої молочної породи є 20,1-22,0 місяці. Порівняно з 
коровами з віком першого плідного осіменіння до 16 місяців тварини мали за 
першу та другу лактації вищі надій на 11-14, кількість молочного жиру – 13-
17, молочного білку – 15-19%. 

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, вік першого 
плідного осіменіння, надій, вміст жиру, вміст білку, молочний жир, молочний 
білок. 

Вступ. Зв’язок відтворювальної здатності корів з показниками їх молочної 
продуктивності викликає інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних вчених та 
практиків [1, 2, 5, 6].  

Між показниками відтворювальної здатності та надоєм корів є додатні 
високовірогідні зв’язки [3]. Так, найвищі коефіцієнти кореляції спостерігаються 
між надоєм та віком першого отелення (0,380-0,490), дещо менші – між віком 
першого осіменіння та надоєм (0,316-0,456) і найменші – між тривалістю 
сервіс- й міжотельного періодів та надоєм (0,124-0,335 та 0,127-0,331). 

Дослідники [4] відмічають, що найкращі показники надою мають корови 
української червоно-рябої молочної породи з віком першого отелення у 25-30 
місяців. Проте, ці твердження потребують додаткового обґрунтування. 

Мета дослідження – встановити оптимальний віку плідного осіменіння 
телиць української червоно-рябої молочної породи для отримання найвищих 
показників молочної продуктивності корів. 

Вихідні дані та методи. Дослідження проведено за даними зоотехнічного 
обліку ПСП “Авангард” Бахмацького району Чернігівської області. До вибірки 
було включено 128 корів української червоно-рябої молочної породи, які мали 
не менше чотирьох закінчених лактацій, яких розподілили на 5 дослідних груп 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 69 



 Том 2. Выпуск 49                                                                                                                             Сельское хозяйство 

залежно від віку їх першого плідного осіменіння (табл. 1).  
Таблиця 1 

Схема досліджень 

№ групи Кількість 
тварин 

Вік плідного 
осіменіння телиць, 

міс 

Середній вік плідного 
осіменіння телиць, міс, 

M±m 
1 27 до 16 місяців 14,5±0,2 
2 27 16,1-18,0 16,9±0,1 
3 27 18,1-20,0 18,8±0,1 
4 20 20,1-22,0 21,4±0,1 
5 27 22,0 і більше 25,8±0,4 

 
Результати. Обговорення та аналіз. За показниками надою за першу, 

третю та четверту лактації найкращими були корови з віком першого 
осіменіння 18,1-20,0 місяців (табл. 2). Вірогідна (р< 0,05) різниця за надоєм за 
першу лактацію у корів з цим віком першого осіменіння склала 13,8, кількістю 
молочного жиру – 15,5, молочного білка – 16,1% порівняно з тваринами з віком 
першого плідного осіменіння до 16 місяців. 

Найбільший надій за другу лактацію мали корови з віком першого 
осіменіння 20,1-22,0 місяці, він склав – 7232 кг, що з вірогідною різницею 
перевищує даний показник усіх інших груп на 6-20%. За кількістю молочного 
жиру корови цієї групи переважали на 7,0-17,7%, а за кількістю білку на 7,3-
26,7% корів інших груп. 

Найвищий надій за 305 днів за першу, третю та четверту лактації мали 
корови з віком першого плідного осіменіння 18,1-20,0 місяців, а за другу – 20,1-
22,0 місяці.  

Надій за другу лактацію корів з віком першого осіменіння 16,1-18,0 місяців 
склав 6021 кг. Це значення є меншим порівняно з коровами з віком першого 
осіменіння 18,1-20,0 місяців на 806 кг (р<0,05),та на 1211 кг (р<0,01) порівняно 
з тваринами, у яких вік осіменіння знаходиться в межах 20,1-22,0 місяців. 
Кількість молочного жиру та білка за другу лактацію у корів з віком першого 
осіменіння 16,1-18,0 місяців також були вірогідно меншими на 13% (р<0,05) та 
21% (р<0,01) порівняно з групами корів з віком першого плідного осіменіння 
18,1-20,0 та 20,1-22,0 місяців відповідно. 

Значення таких показників як вміст жиру та білку також мають загальну 
тенденцію до збільшення своїх значень зі збільшенням віку першого плідного 
осіменіння до 22 місяців, але різниця між групами не завжди вірогідна.  

Найвищий вміст жиру за першу лактацію (4,27%) мали корови з віком 
першого плідного осіменіння у межах 18-22 місяців. Значення цього показника 
є вірогідно (р<0,01) вищим порівняно з контрольною групою (4,19%). Найкращі 
значення вмісту білку за першу, другу та третю лактації мали корови з віком 
першого осіменіння 20,1-22,0 місяці: 3,34%, 3,35% та 3,34%. Вони з високою 
вірогідністю перевищують відповідні значення вмісту білку в молоці у групі з 
віком першого плідного осіменіння до 16 місяців на 0,06-0,12% (р<0,01). 
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Таблиця 2 
Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної 

породи залежно від віку першого плідного осіменіння 
Вік 
телиць, 
місяців 

Лак-
тація n 

Молочна продуктивність за 305 днів лактації, M±m 

Надій, кг Жир, % Білок, % Молочний 
жир,кг 

Молочний 
білок,кг 

До 
16,0 

I 20 5532,55±293,89 4,19±0,03 3,22±0,01 230,93±12,09 178,05±9,19 
II 27 6484,19±266,93 4,26±0,02 3,26±0,01 275,94±11,17 211,58±8,70 
III 24 6285,38±247,16 4,27±0,04 3,28±0,03 269,50±11,98 206,55±8,86 

IV 14 5867,71±335,91 4,49±0,07 3,41±0,05 261,77±13,46 199,39±10,3
7 

16,1-
18,0 

I 14 6081,86±302,33 4,21±0,02 3,27±0,03 255,99±12,80 198,49±9,21 
II 27 6021,44±253,76 4,26±0,04 3,29±0,03 256,78±11,21 198,31±8,54 
III 23 5866,78±261,84 4,34±0,03 3,30±0,03 254,40±11,49 193,77±9,02 

IV 14 5980,21±415,01 4,33±0,07 3,34±0,05 257,84±17,37 198,35±12,4
5 

18,1-
20,0 

I 16 6419,38±272,49
* 4,27±0,03* 3,30±0,03* 273,38±10,70* 211,13±8,37

* 
II 27 6827,44±266,31 4,24±0,03 3,29±0,02 290,38±11,96 224,99±9,35 
III 25 6471,04±188,61 4,33±0,03* 3,34±0,03 280,31±8,14 215,92±6,43 

IV 18 6394,28±475,37 4,33±0,07 3,32±0,05 275,88±20,16 211,16±15,3
1 

20,1-
22,0 

I 11 6346,27±292,14 4,27±0,04* 3,34±0,04** 270,70±11,58* 212,14±10,2
1* 

II 20 7232,20±366,08 4,32±0,03 3,35±0,02** 312,16±15,56 242,83±12,7
3* 

III 17 5801,00±378,56 4,35±0,02 3,34±0,01* 251,93±16,25 193,64±12,6
5 

IV 9 6026,89±244,81 4,40±0,07 3,46±0,06 265,59±12,52 209,02±10,1
1 

22,0 і 
більше 

I 20 6121,40±255,89 4,24±0,03 3,28±0,03 258,60±9,97 200,05±7,69 
II 27 6393,11±210,51 4,27±0,04 3,30±0,03 270,10±9,04 210,68±6,79 

III 18 6384,17±326,50 4,38±0,04 3,34±0,02 279,78±14,52 213,16±10,8
0 

IV 11 5485,82±722,96 4,49±0,12 3,39±0,06 240,61±30,48 183,84±23,6
9 

Примітки: * р<0,05, ** р<0,01 порівняно з показниками групи з віком першого 
осіменіння телиць до 16 місяців. 

 
Значення кількості молочного жиру та білка були найкращими також у 

корів з віком першого осіменіння 18-22 місяці. Так, ці показники за першу 
лактацію у групі з віком осіменіння 18,1-20,0 місяці становили 290 та 225 кг, що 
вірогідно перевищує ці ж показники у групі корів  з віком першого осіменіння 
до 16 місяців на 5 та 6% (р<0,01). Ці ж самі значення у групі з віком осіменіння 
20,1-22,0 місяці були вищими за контроль на 13 та 15% (р<0,01). 

Вірогідною різниця виявлялась за показниками першої та другої лактації. 
Саме друга лактація була найкращою для всіх досліджуваних груп.  

Заключення і висновки. Вік першого плідного осіменіння корів впливає 
на формування молочної продуктивності корів української червоно-рябої 
молочної породи. У корів спостерігається тенденція до підвищення показників 
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молочної продуктивності зі збільшенням віку першого плідного осіменіння до 
20 місяців та їх зниження – у віці понад 22 місяці.  

Отже, оптимальним віком першого плідного осіменіння телиць української 
червоно-рябої молочної породи є вік 20,1-22,0 місяці. Порівняно з коровами з 
віком першого плідного осіменіння до 16 місяців тварини мали за першу та 
другу лактації вищі надій на 11-14, кількість молочного жиру – 13-17, 
молочного білку – 15-19%. 
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Abstract 
The influence of age at first insemination of heifers Ukrainian Red and White Dairy breed for 

milk production are performance. The study were conducted on 128 cows in agricultural PSA 
«Avangard» of Bakhmach district Chernihiv region. Evaluation of milk productivity of the animals 
were performed according to the data of zootechnical accounting for the first, second, third and the 
fourth lactations. The subject of the study was milk yield for 305 days of lactation, fat, protein, fat 
content and protein content in milk. 

Revealed a significant effect of age at first insemination performance of cows milk 
production. Animals with age of first fruitful insemination 18,1–20,0 and 20,1–22,0 months had the 
best indicators of milk productivity. The difference between the dairy productivity indices for the 
first and second lactation was reliable (control group - animals with the age of insemination to 16 
months) – from 6 to 20%.  

Keywords: Ukrainian red and white dairy breed, age of first insemination, yield of milk, fat 
content, protein content, milk fat, milk protein. 
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Анотація. Вивчено вплив віку отелення корів на живу масу та 

збереженість телят до відлучення. Оптимальним терміном отелення корів 
української м’ясної породи є вік від 6,1 до 8 років, що забезпечує підвищення 
живої маси їх новонароджених телят на 0,3-6,3%, у віці 3 місяці – на 0,9-
11,2%, 8 місяців – 01,0-10,0%, дозволяє отримати вищу на 2,7-21,3 пунктів 
збереженість потомків до відлучення порівняно з коровами, що отелилися в 
більш пізньому віці та нижчу на 0,3-6,5 пунктів смертність телят порівняно з 
коровами, що отелилися у віці до 3-х років. 
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Ключові слова: м’ясна худоба, вік отелення, жива маса, збереженість до 
відлучення. 

Вступ. Рентабельність виробництва продукції у м’ясному скотарстві 
зумовлюється, в основному, збереженістю телят та живою масою приплоду до 
відлучення [2]. Це пояснюється віднесенням витрат на утримання основного 
стада (бугаї-плідники, корови, в тому числі і ті, які не дали протягом року 
телят, молодняк) на загальну живу масу потомків до відлучення, яка залежить 
від виходу телят (до відлучення) та їх живої маси при відлученні.  

Метою наших досліджень було вивчити вплив віку отелення корів 
української м’ясної породи на збереженість телят до відлучення та їх живу 
масу.  

Вхідні дані і методи. Дослідження проведені за даними племінного обліку 
СТОВ “Воля” Золотоніського району Черкаської області. Об’єктом досліджень 
були тварини української м’ясної породи у кількості 2436 голів.  

Результати. Обговорення та аналіз. Аналіз результатів проведених нами 
досліджень свідчить, що телиці, одержані від корів у віці 7,1-8 років, мають 
вищу, порівняно з середніми показниками по вибірці, живу масу 
новонароджених та у віці 3 місяці відповідно на 2,1 (P<0,05) та 3,7% (P<0,01) 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Жива маса телиць залежно від віку отелення їх матерів, кг  

Вік матері, 
роки 

Вік телиць, міс. 
Новонароджені 3 8 
n M±m n M±m n M±m 

До 2 18 31,2±1,2 18 95±3,7* 16 189±6,5 
2,1-3 202 31,7±0,3** 178 99±1,2** 151 192±2,3*** 
3,1-4 239 32,2±0,3 202 104±1,4 173 201±2,7 
4,1-5 212 32,8±0,3 187 102±1,2 163 201±2,5 
5,1-6 184 32,8±0,3 167 106±1,3* 147 202±2,4 
6,1-7 201 33,1±0,3 178 106±1,2* 158 210±2,7** 
7,1-8 183 33,3±0,3* 162 107±1,4** 141 208±2,9* 
8,1-9 132 33,1±0,3 117 105±1,5 104 201±3,1 
9,1-10 103 33,2±0,4 96 101±1,5 86 201±3,6 

10,1-11 53 32,3±0,5 49 103±2,2 42 192±4,0* 
Старші 11 60 31,2±0,5** 56 98±2,1* 51 194±4,4 
По вибірці 1587 32,6±0,11 1410 103±0,5 1232 201±0,9 

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 порівняно з середнім показником по вибірці 
 
Різниця за живою масою потомків, одержаних від корів різного віку, 

вірогідна не по всіх групах, але у всіх випадках спостерігається одна і та ж 
закономірність: у всі вікові періоди телята від матерів віком від 6,1 до 8 років 
переважають за живою масою телят від молодих та старших корів. 

Вірогідно вищий на 4,3% (P<0,01) показник живої маси при відлученні у 
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віці 8 місяців, порівняно з середнім по вибірці, відмічали у потомків, 
народжених від корів 6,1-7 років. Різниця між ними та телицями, одержаними 
від корів молодших 6 років, становить 3,8-10%, а від старших 7 років – 1,0-
8,6%.  

Молочність (за еталонною живою масою потомків у 8 міс.) м'ясних корів з 
віком поступово збільшується і досягає максимуму (210 кг) у віці 6,1-7 років, 
що на 4,3% (P<0,01) вище порівняно з середньою величиною по вибірці. У 
корів старшого віку продуктивність знижується на 0,5-3,7%. 

Зі збільшенням віку отелення корів спостерігається тенденція до зниження 
збереженості їх приплоду до відлучення, що відображає лінія тренда (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Збереженість потомків до відлучення залежно від віку  

отелення корів 
 
У корів, що отелилися до 2-х років збереженість потомків до відлучення 

найвища і становить 78,7%. Далі, зі збільшенням віку отелення матерів, цей 
показник знижується на 6,7-28,0 пунктів.  

Дослідження інших авторів [4] також показали негативний вплив 
збільшення віку матері на життєздатність потомків. Схожі дані одержали й інші 
дослідники [5], але більший відсоток зниженої життєздатності та загибелі до 
відлучення мали телята, одержані не лише від старих (старших 13 років), а й від 
молодих (3-річних) корів. 

На показник збереженості підсисного молодняку значно впливає 
мертвонароджуваність, яка у м'ясному скотарстві залежить від перебігу 
отелень. У наших дослідженнях молоді корови у віці до 2-х та 2,1-3 роки мають 
відповідно вищий на 5,9 (P<0,05) та 2,2 (P<0,01) пунктів відсоток 
мертвонароджених телят, порівняно з середнім показником по вибірці (табл. 2).  
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Таблиця 2  
Вплив віку отелення корів на мертвонародженість телят 

Вік отелення корів, 
років 

Кількість 
народжених телят, 

гол. 

Кількість мертвонароджених 
телят 

n % 
До 2 53 4 7,6* 
2,1-3 491 19 3,9** 
3,1-4 386 4 1,0 
4,1-5 362 5 1,4 
5,1-6 286 - - 
6,1-7 265 3 1,1 
7,1-8 165 2 1,2 
8,1-9 134 2 1,5 
9,1-10 101 1 1,0 

10,1-11 82 1 1,2 
Старші 11 111 1 0,9 
По вибірці 2436 42 1,7 
*P<0,05; **P<0,01 порівняно з середнім показником по вибірці 
 
Зі збільшенням віку корів спостерігається тенденція до зменшення 

кількості мертвонароджених телят. У корів після 3 років відсоток 
мертвонароджених телят становить від 0,9 до 1,5 %, за винятком корів віком 
5,1-6 років, де мертвих телят не виявлено. Схожі дані було отримано 
дослідниками [6], які вказують, що телята, одержані від молодших корів (1300 
днів), мають більшу ймовірність смертності.  

Заключення і висновки. Оптимальним терміном отелення корів 
української м’ясної породи є вік від 6,1 до 8 років, що забезпечує підвищення 
живої маси їх новонароджених телят на 0,3-6,3%, у віці 3 місяці – на 0,9-11,2%, 
8 місяців – 01,0-10,0%, дозволяє отримати вищу на 2,7-21,3 збереженість 
потомків до відлучення порівняно з коровами, що отелилися в більш пізньому 
віці та нижчу на 0,3-6,5 пунктів смертність телят порівняно з коровами, що 
отелилися у віці до 3-х років. 
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Abstract 
The influence of cow’s calving age on live weight and offspring survival to weaning are 

performance. The optimum timing of cows’ calving of Ukrainian breed is age from 6.1 to 8 years, 
because it provides an increase in live weight of their newborn calves by 0.3-6.3%, at the age of 3 
months - by 0.9-11.2 %, 8 months – by 01,0-10,0%, allows to get higher offspring survival to 
weaning by 2,7-21,3 points compared to the cows that were found at later age and lower the rate 
calf's mortality by 0,3-6,5 points compared to the cows that were below the age of 3 years. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние абиотических факторов в 
додиапаузном и постдиапаузном эмбриональном развитии на проявление 
вольтинности у дочернего поколения тутового шелкопряда 12 пород      
(Враца-14; Враца-38; Враца-40; Мзиури-2; Кавказ-13; Украинская-1; 
Украинская-19; Японская-107; Супер-1; Мерефа-6; Мерефа-7; САНИИШ-111) 
при разных термо-, фото- и гигрорежимах в периоды инкубации и эстивации 
грены с целью сохранения и рационального использования коллекции пород 
тутового шелкопряда. 

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, абиотические факторы, 
вольтинность, грена, инкубация, диапауза.   

Вступление. Вольтинность – наследственно закрепленное свойство 
тутового шелкопряда давать одно (моно-), два (би-) или несколько (поли-) 
поколений в год [1]. Моновольтинные породы, в отличие от бивольтинных, 
имеют диапаузу в развитии на стадии зародыша. Моновольтинные породы 
отличаются от бивольтинных и поливольтинных пород тем, что они при любой 
температуре инкубации материнской грены дают нормальным образом только 
диапаузную грену. Бивольтинные породы отличаются от поливольтинных тем, 
что при инкубации материнской грены при высокой температуре они во всех 
случаях дают диапаузную грену. Поливольтинные же породы дают диапаузную 
грену лишь в том случае, если высокотемпературная инкубация материнской 
грены комбинируется с похолоданием во время последней стадии развития 
материнского поколения и начальных стадий развития дочерней грены [2].  

При оптимальных условиях в период зимовки зародыш в грене должен 
находиться на 3-4-ой стадиях развития [1]. Однако меняющиеся условия 
окружающей среды влияют на его развитие, особенно в породах с приливом 
бивольтинной «крови». У таких пород в осенний период в разной степени 
происходит самооживление грены, что ведет к ослаблению остальных 
зародышей и снижению продуктивности последующих выкормок шелкопряда. 
Бивольтинные породы не смотря на невысокую продуктивность в сравнении с 
моновольтинными, более жизнеспособны, поэтому могут служить «донором» 
этого признака при получении нового селекционного материала. 

Цель работы – изучить влияние абиотических факторов в додиапаузном и 
постдиапаузном эмбриональном развитии на проявление вольтинности у 
дочернего поколения тутового шелкопряда. 

Методика исследований. Для изучения влияние абиотических факторов в 
эмбриональной стадии развитии на проявление вольтинности у дочернего 
поколения тутового шелкопряда были исследованы 12 коллекционных пород 
(Враца-14; Враца-38; Враца-40; Мзиури-2; Кавказ-13; Украинская-1; 
Украинская-19; Японская-107; Супер-1; Мерефа-6; Мерефа-7; САНИИШ-111.) 
при разных термо-, фото- и гигрорежимах в периоды инкубации и эстивации 
грены. Выкормка исследуемых пород осуществлялась по Методике 
породоиспытаний Росшелкстанции 1984г. и «Основным правилам по 
приготовлению грены тутового шелкопряда» МСХ Российской Федерации, 
1984г., скальпирование проводилось по методике Е.Н. Михайлова, 1950г. 
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Коллекционный материал изучался при разных термо-, фото- и 
гигрорежимах в периоды инкубации и эстивации грены (яиц) в трех вариантах: 
1) «холодовая» инкубация (при t +15оС с влажностью 50% и 5 часовым 
освещением) с оптимальной эстивацией (при t +26оС в течение 2-х первых 
месяцев с последующим снижением температуры  до +4оС с влажностью 75% и 
естественным освещением); 2) оптимальная инкубация (при t +26оС с 
влажностью 75% и освещенностью 18 часов) с «холодовой» эстивацией (при     
t +15оС с влажностью 50% и 5 часовой естественной освещенностью); 
3) «холодовая» инкубация и «холодовой» эстивация. Контролем являлась грена 
вышеуказанных пород тутового шелкопряда, которая содержались в 
оптимальных условиях. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В контрольном варианте, где термо-, 
фото- и гигрорежимы инкубации и эстивации были оптимальными, у новых 
кладок испытуемых пород, самооживления грены не обнаружено, за 
исключением породы САНИИШ-111: самооживление – 1,46±0,04%. 
Скальпирование показало, что в период зимнего хранения в образцах грены 
пород: Враца-14; Враца-38; Враца-40; Мзиури-2; Кавказ-13; Украинская-1; 
Украинская-19; Японская-107; Супер-1; Мерефа-6; Мерефа-7, зародыши 
находились на 3-4-ой стадиях развития.  Согласно  исследованиям  
Е.Н. Михайлова (1950г.), П.А. Ковалева (1960г.), А.З. Злотина (1989г.) [1,3,4], а 
также по нашим многолетним наблюдениям, грена, находясь на 4-ой стадии 
развития зародыша, является диапаузирующей, то есть самопроизвольного 
оживления яиц тутового шелкопряда не происходит. При скальпировании 
грены породы САНИИШ-111 обнаружено, что зародыши находились на 4-7-ой 
стадиях развития. 

В вариантах 1,2,3 отмечено следующее: в образцах дочерней грены из 12 
пород только у пород Японская-107 и САНИИШ-111 проявляется высокое 
самопроизвольное оживление, незначительное у пород Враца-38, Враца-40, 
Кавказ-13, Украинская-19, Мерефа-6, Мерефа-7. Скальпирование яиц показало, 
что зародыши данных пород, в зависимости от варианта, находились от 5-ой до   
11-ой стадии развития. Результаты наших исследований согласуются с 
работами Е.Н. Михайлова 1950г. [1], где утверждается, что зародыши тутового 
шелкопряда, находясь на 7-ой стадии развития, не имеют диапаузы и 
интенсивность развития зародыша зависит от установки терморежима. У 
остальных 4-х испытуемых пород (Враца-14, Мзиури-2, Украинская-1 и   
Супер-1) не было признаков самооживления, и анализ скальпирования их грены 
показал, что зародыши находились на 4-5-ой стадиях развития (табл. 1). 

И так, экспериментально подтверждено, что хранение грены (яиц) в 
додиапаузный период развития зародыша при температуре +26ºС способствует 
формированию глубокой диапаузы у исследуемых моновольтинных пород. 
Однако породы с приливом бивольтинной «крови» (смешанный тип 
цикличности в онтогенезе) имеют смешанную по стадиям развития зародыша 
грену, поэтому во время эстивации у дочерних кладок этих пород 
самооживление грены не редкость. Таким образом, снижение температуры в 
помещении, где находится грена с оптимальных +26ºС до +15ºС в 
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Таблица 1 
Цитологические исследования зародыша грены 12 коллекционных 

пород тутового шелкопряда 

Порода 

Инкубация при 
t+ 26ºС 

Эстивация при   
t + 26ºС 

Контроль 

Инкубация при   
t +15ºС 

Эстивация при   
t + 26ºС 

Вариант 1 

Инкубация при   
t + 26ºС 

Эстивация при   
t + 15ºС 

Вариант 2 

Инкубация при   
t +15ºС 

Эстивация при   
t + 15ºС 

Вариант 3 
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Враца-14 3 - 4 0 4 0 4 - 5 0 5 0 
Враца-38 3 0 4 - 5 0 4 - 5 0 5 0,28±0,03 
Враца-40 3 0 4 - 5 0 4 - 5 0 5 0,13±0,02 
Мзиури-2 2 - 3 0 4 - 5 0 4 - 5 0 5 0 
Кавказ-13 4 0 4 - 5 0 5 - 6 0,4±0,02  6 0,6±0,04 
Украинская-1 4 0 4 - 5 0 4 - 5 0 5 0 
Украинская-19 3 - 4 0 5 0,2±0,03 5 - 6 0,2±0,03 5 - 6 0,2±0,02 
Японская-107 4 0 7 34,5±0,05 7 - 9 46,4 ± 0,06 8 - 10 75,7±0,06 
Супер-1 3 0 4 0 4 0 4 0 
Мерефа-6 4 0 5 0,86±0,02 5 0,22±0,01 5 - 6 0,26±0,03 
Мерефа-7 4 0 5 0,55±0,04 5 - 7 1,77±0,04 5 - 7 3,29±0,05 
САНИИШ-111 4 - 7 1,46±0,04 7 - 11 98,0±0,07 7 - 9 41,85±0,03 8 - 11 97,0±0,04 

 
инкубационных и эстивационных периодах провоцирует в разной степени 
получение недиапаузирующего поколения у пород тутового шелкопряда с 
бивольтинными «предками». 

Заключение и выводы. С целью сохранения и рационального 
использования коллекции тутового шелкопряда исследована вольтинность 12 
пород под влиянием абиотических факторов среды на эмбриональной стадии 
развития. По результатам испытаний бивольтинной является 
высокопродуктивная порода тутового шелкопряда САНИИШ-111, три 
коллекционные породы  (Кавказ-13, Украинскя-19 и Японская-107) имеют 
смешанную по вольтинности (мновольтинную и бивольтинную) грену, две 
первых – до 1%, порода Японская-107 имеет самый высокий процент кладок со 
смешанной по стадии развития зародыша греной, большая часть которой 
развивается без диапаузы, приводя к самопроизвольному оживлению яиц, т.е. 
яркое проявление бивольтинизма, остальные породы – моновольтинные 
(Враца-14; Мзиури-2; Украинская-1; Враца-38; Враца-40; Супер-1; Мерефа-6; 
Мерефа-7).  

В результате проведенных исследований получены новые знания по 
влиянию абиотических факторов в эмбриональной стадии развития на 
проявление вольтинизма у пород тутового шелкопряда для разработки 
методики по технологии эстивации и инкубации гены тутового шелкопряда. 
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Abstract  
The paper reviews the effect of abiotic factors at pre-diapause and post-diapause embryonal 

stages on voltinism of filial generation of mulberry silkworm of 12 varieties (Vratsa-14, Vratsa-38, 
Vratsa-40, Mziuri-2, Kavkaz-13, Unkrainskaya-1, Ukrainskaya-19, Yaponskaya-107, Super-1, 
Merefa-6, Merefa-7, SANIISH-111) in different thermo, photo- and hydroscopic regimes during 
incubation and aestivation of seeds to preserve and rationally use mulberry silkworm variety 
collection. The results of the research show that the most productive mulberry silkworm variety 
SANIISH-111 was bivoltine. Three collectional varieties (Kavkaz-13, Ukrainskaya-19 and 
Yaponskaya-107) have seeds of mixed voltinism (monovoltine and bivoltine), the first two — up to 
1%. Yaponskaya-107 has the highest fecundity with mixed embryo development stage of seeds, the 
majority of which develops without a diapause resulting in self-revival of seeds, that is a clear 
indicator of bivoltine character. The rest of the varieties are monovoltine (Vratsa-14, Mziuri-2, 
Ukrainskaya-1, Vtatsa-38, Vratsa-40, Super-1, Merefa-6, Merefa-7). It has been experimentally 
approved, that seed preservation (eggs) in pre-diapause period at the temperature of +26ºС forms 
deep diapause in monovoltine varieties under research. Decrease of temperature in the area where 
the seeds are preserved with optimal (+26ºС) до +15ºС incubational and aestivation periods 
provokes non-diapausing generation in mulberry silkworms with mixed type cyclicism in 
ontogenesis. 

Key words: mulberry silkworm, abiotic factors, voltinism, silkworm eggs, incubation, 
diapause. 
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Анотація. Встановлено відмінності спермопродуктивності й морфо-
фізіологічних показників сперми бугаїв, пов’язані з їх віком і мастю. З віком 
плідників збільшилися об’єм еякуляту, рухливість сперміїв, концентрація 
статевих клітин, загальне число сперміїв в еякуляті, число сперміїв з 
прямолінійно-поступальним рухом, кількість отриманих спермодоз, а кількість 
вибракуваних спермодоз зменшилася. 

Ключові слова: відтворювальна здатність, бугай, сперма, виживаність 
сперміїв, резистентність сперміїв 

Актуальність. Ефективність розвитку молочного скотарства в значній мірі 
залежить від репродуктивних якостей тварин. Стан відтворювальної функції 
самців характеризується перш за все кількістю та якістю сперми, яку вони 
продукують. Ці показники мінливі і залежать від багатьох чинників. У зв’язку з 
цим виникає необхідність вивчення у бугаїв-плідників особливостей 
функціонування статевої системи, розробки питань раціонального 
використання плідників та підвищення запліднювальної здатності їх гамет.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сірацький Й. З. [5] приходять 
до висновку, що бугаї передають своїм потомкам різну здатність до 
розмноження. Дослідженнями Коропець Л. А. та ін. [1] Косенко М. В. та ін. [4] 
доведені відмінності в показниках якості еякулятів та життєздатності сперміїв у 
плідників. У зв’язку з цим важливого значення набуває розробка методів 
оцінювання фізіологічного стану статевих клітин. Вивчення кількісних та 
якісних показників спермопродукції дає можливість розробити організаційні і 
технологічні заходи щодо раціонального використання бугаїв [3]. Поглиблені 
знання з фізіології статевих клітин тварин виявлять фактори впливу на якість 
сперміїв, забезпечать оцінювання, відбір та прискорене накопичення 
високопродуктивного генетичного матеріалу [4]. 

Тому вивчення спермопродуктивності плідників має теоретичне і 
практичне значення. 

Мета досліджень – встановити особливості спермопродуктивності бугаїв 
голштинської породи та провести оцінювання відтворювальної здатності за 
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морфо-фізіологічними параметрами сперми. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджено основні кількісні та якісні 

показники спермопродуктивності 128 бугаїв голштинської породи (ПП 
«Генетичні ресурси», ГСЦУ, Київське обласне племпідприємство) з 
урахуванням їх віку та масті. 

Кількісні та якісні показники спермопродуктивності оцінювали за 
загальноприйнятими методиками (ГОСТ 20909.3-75 – ГОСТ 20909.6-75 та 
ГОСТ 27777-88), при цьому враховували такі показники: об’єм еякуляту, 
рухливість, концентрацію, загальну кількість та кількість сперміїв з 
прямолінійно-поступальним рухом, кількість отриманих спермодоз з одного 
еякуляту та відсоток вибракуваних спермодоз. 

Інтенсивність дихання визначали полярографічно згідно методики, 
описаної у довіднику «Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві 
та ветеринарній медицині» [2]. 

Резистентність сперміїв визначали шляхом додавання 1 %-вого розчину 
натрію хлористого, кількість живих та мертвих сперміїв – за ГОСТ 20909.3-75 
шляхом підрахунку під мікроскопом диференційно забарвлених 5 %-вим 
розчином еозину статевих клітин, виживаність сперміїв у годинах – за ГОСТ 
27777-88 при t=380С після розморожування.  

Результати досліджень опрацьовувались методом математичної статистики 
за М. О. Плохинським (1969) та Є. К. Меркур’євою (1970). 

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті досліджень 
встановлено, що з віком кількісні та якісні показники сперми суттєво 
змінюються. Так, у бугаїв голштинської породи чорно-рябої масті за другий рік 
використання середній об’єм еякуляту збільшився на 0,7 см3 (р<0,001), 
рухливість статевих клітин – на 0,1 бал, концентрація сперміїв – на 0,12 
млрд./см3 (р<0,05), кількість заготовлених спермодоз – на 41,1 шт. (р<0,001), а 
відсоток вибракуваних спермодоз зменшився на 10,6 % (р<0,01) (табл. 1).  

 
1. Показники спермопродуктивності бугаїв-плідників голштинської 

породи 

Показник 

Голштинська порода 
1-й рік використання 2-й рік використання 

чорно-ряба 
масть (n=91) 

червоно-ряба 
масть (n=37) 

чорно-ряба 
масть (n=91) 

червоно-ряба 
масть (n=37) 

Об’єм еякуляту, см3 3,4±0,12 3,4±0,19 4,2±0,16 3,9±0,26 
Рухливість сперміїв, бали 7,5±0,12 7,6±0,29 7,6±0,11 7,6±0,44 
Концентрація сперміїв, 
млрд./мл 1,1±0,03 1,2±0,08 1,2±0,04 1,3±0,08 

Загальне число сперміїв в 
еякуляті, млрд. 3,9±0,22 4,0±0,39 5,2±0,28 5,2±0,61 

Загальне число сперміїв з 
ППР, млрд. 2,8±0,16 3,1±0,32 3,8±0,21 3,8±0,54 

Отримано спермодоз, шт. 92,9±5,62 114,7±12,07 134,0±6,80 126,1±22,1 
Вибракувано доз, % 24,4±2,98 24,6±3,06 13,8±1,49 19,2±2,53 
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У плідників голштинської породи червоно-рябої масті ця різниця 

становила відповідно 0,5 см3, 0,01 бала, 0,13 млрд./ см3, 11,4 шт. та 5,5 %, при 
цьому ці зміни були статистично невірогідними. 

Також відмічено, що у бугаїв голштинської породи за основними 
кількісними та якісними показниками спермопродуктивності різниці між 
плідниками чорно- та червоно-рябої масті статистично вірогідної різниці не 
установлено. 

Встановлено, що з віком показник дихання сперміїв збільшувався – його 
інтенсивність у бугаїв віком від 4 років і старше зросла у 1,2 раза або на 17 % 
порівняно з плідниками до 2-річного віку. Також з віком бугаїв незначно 
зростала резистентність сперміїв, яка збільшилась відповідно на 1,18 тис. од. 
або на 4,7 % (табл. 2). 

 
2. Фізіологічні та морфологічні параметри 

сперми бугаїв-плідників голштинської породи (n=29) 

Вік бугаїв 

Сперма 
нативна розморожена 

дихання сперміїв, 
нг-атом О2/0,1 см3 

резистентність 
сперміїв, тис. од. 

кількість живих 
сперміїв, % 

виживаність 
сперміїв, год. 

До 2 років 5,4±0,35 26,02±1,42 91,2±0,75 5,1±0,42 
Від 2 до 3 років 5,9±0,33 26,35±2,45 91,7±0,73 5,3±0,34 
Від 3 до 4 років 6,3±0,35 26,68±1,58 92,2±1,48 5,6±0,47 
Від 4 років і 
старше 6,3±0,47 27,25±2,91 91,8±0,56 5,8±0,36 

 
Показник кількості живих сперміїв збільшувався до 4-річного віку бугаїв, а 

потім поступово знижувався, хоча різниця з віком плідників була статистично 
невірогідною. Також встановлено, що з віком бугаїв зростала і виживаність 
сперміїв – порівняно з плідниками до 2-річного віку цей показник збільшився у 
2-3-річних бугаїв на 3,9 %, 3-4-річних – на 9,8, 4-річних і старше – на 11,37 %. 

Висновки 
1. Встановлено, що з віком плідників середній об’єм еякуляту збільшився 

на 19,1 %, рухливість сперміїв – на 1,3 %, концентрація статевих клітин – на 
8,7 %, загальне число сперміїв в еякуляті – на 31,6 %, число сперміїв з 
прямолінійно-поступальним рухом – на 28,8 %, кількість отриманих спермодоз 
– на 25,3 %, а кількість вибракуваних спермодоз зменшилася на 8,0 %. 

2. За основними кількісними та якісними показниками 
спермопродуктивності у бугаїв голштинської породи чорно- та червоно-рябої 
масті вірогідної різниці не установлено. 

3. Фізіологічні параметри сперміїв бугаїв також зростали з віком: дихання 
сперміїв – на 17 %, резистентність статевих клітин – на 4,7 %, виживаність 
сперміїв – на 11,4 %. 
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Анотація. В статті розглянуто проблему вибору доїльної установки під 
час будівництва, або реконструкції молочно-товарної ферми. Запропоновано 
методику визначення основних параметрів доїльного обладнання у три етапи. 
На першому етапі визначають конструктивний тип доїльної установки. На 
другому проводять розрахунок її місткості. На третьому аналізують 
пропозиції виробників обладнання та підбирають найбільш зручну пропозицію. 
За розділами статті висвітлені переваги і недоліки обладнання та наведені 
алгоритми розрахунку.  

Ключові слова: доїльна установка, система добровільного доїння доїльний 
майданчик.  

Вступ. Одна з особливостей молочного скотарства в Україні – це швидкий 
перехід на використання новітнього технологічного обладнання. Пов’язаний 
він з реконструкцією або будівництвом нових молочно-товарних ферм, і 
суттєво змінює процес виробництва молока. В господарствах запроваджують 
сучасні системи доїння, утримання, годівлі, оптимізації мікроклімату тощо. Їх 
застосування призводить до зміни режимів виконання робочих операцій. 
Правильний вибір комплекту технологічного обладнання і організації роботи та 
утримання тварин на фермі визначає ефективність перебігу технологічного 
процесу. Помилки, які допускають під час проектування ферм, вибору 
обладнання та організації робочого процесу призводять до значних 
матеріальних збитків. Мета роботи – розробити методику визначення типу і 
розміру доїльної установки для фахівців молочно-товариних ферм. 

Основний текст. На даний час пропонується велика кількість варіантів 
доїльних установок від різних виробників, які різняться способом розміщення 
поголів’я (тандем, ялинка, паралель), конструкцією (рейкові каруселі, прохідні, 
з апаратами з одного боку від траншеї тощо) та рівнем автоматизації робіт. 
Вибирати доїльну установку необхідно в три етапи: 1) визначити 
конструктивний тип доїльного обладнання; 2) розрахувати розмір доїльної 
установки; 3) визначити декілька пропозицій різних виробників з подібними 
типом і розміром доїльного обладнання, порівняти їх та обрати варіант з 
оптимальною комбінацією ціни і бажаних характеристик. 

Визначення конструктивного типу доїльного обладнання. Під час 
вибору доїльної установки, визначають – чи будуть корів доїти оператори, чи 
дану операцію виконуватиме доїльний робот. На користь доїльного робота 
(системи добровільного доїння) рішення приймають за умов нестачі або високої 
вартості робочої сили. Але необхідно враховувати, що кожний доїльний робот 
обслуговує невелике поголів’я (60-90 корів), у корівнику повинно бути 
достатньо місця для облаштування доїльної установки та молочного блоку для 
первинної обробки і зберігання молока. Також слід враховувати, що 
роботизовані установки потребують для обслуговування кваліфікованих 
працівників і не виключають застосування ручної праці. Зокрема, існує потреба 
привчання первісток до доїння, особливого обслуговування корів із 
захворюваннями вимені, у спостереженні за поведінкою тварин в групі тощо. 
Якщо вибір залишиться за системою добровільного доїння, необхідно 
розподілити стадо і корівники на секції, які за розміром дорівнюватимуть 
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рекомендаціям виробника обладнання, і облаштувати відповідну до них 
кількість доїльних установок. 

Доїння корів на доїльному майданчику, завдяки подовженню тривалості 
разового доїння, дозволяє обслуговувати велике поголів’я і за рахунок цього, 
максимально ефективно використовувати обладнання і працю обслуговуючого 
персоналу. Основні умови для використання цього типу доїльного обладнання: 
безприв’язне утримання корів; наявність приміщень, у яких буде облаштовано 
доїльний зал; можливість облаштування прогонів, або галерей для переміщення 
корів до і після доїння. 

Серед типів доїльних установок, що облаштовують в доїльних залах, 
основна конкуренція між тими, в яких оператори знаходяться в траншеї і доять 
корів з обох боків від неї (статичні) і установками на рейках, які обертаються 
(«Каруселі»).  «Каруселі» характеризуються найвищою продуктивністю, тому 
їх обирають для великого поголів’я. Їх перевагою є те, що кожен оператор 
виконує лише окремі операції, а за рахунок ротації секцій з коровами, його 
переміщення мінімальні. Тривалість перебування корів на доїльній установці 
обмежена часом обороту секції та не залежить від часу видоювання інших 
тварин, що дозволяє ефективно доїти групи корів з різним рівнем 
продуктивності і часом видоювання. Але «Каруселі» мають деякі конструктивні 
недоліки. Зокрема, на них короткий період виконання підготовчих операцій [1], 
що призводить до початку доїння перед активним припуском молока, тому під 
час їх використання дещо більша частота виникнення маститу у корів. Ці 
доїльні установки потребують достатньо широких доїльних залів, а також, 
складного технічного обслуговування. 

Доїльні майданчики зі статичними установками «Тандем», «Ялинка» і 
«Паралель» найбільш поширені та придатні до використання у 
високопродуктивних стадах. Тандем – найбільш продуктивні установки серед 
них за рахунок незалежного входу та виходу кожної окремої корови. Оскільки 
корови в залі стоять паралельно траншеї з оператором, створюються найкращі 
серед інших типів установок умови доступу до вимені. Разом з тим, таке 
розташування корів потребує найбільшої довжини траншеї, тому установки 
«Тандем», як правило, не бувають більшими ніж 2×6 та розраховані на ферми з 
поголів’ям 100-150 голів. Останнім часом такі установки «Тандем» не 
користуються популярністю через високу вартість [3]. 

Установка «Ялинка» поширена в двох модифікаціях, з кутом постановки 
корів 30º і 60º. «Ялинка» 30º придатна для облаштування у вузьких доїльних 
залах, ширина яких лімітується шириною траншеї операторів (орієнтовно до 
2,3 м) і секцій для доїння корів (дві сторони до 1,5 м). Основним її недоліком є 
більша ніж у «Паралелі» відстань між вим’ям корів (за рахунок цього довжина 
установки однакової ємкості зростає майже на 50%). Більшість установок 
«Ялинка» 30º передбачає звичайний вихід (корови виходять одна за одною). 
Через зупинки тварин в них суттєво подовжується час звільнення від поголів’я. 
Також недоліком є відсутність технологічного проходу між стіною і секціями 
для доїння корів, це ускладнює ідентифікацію поголів’я і маніпуляції з 
тваринами. Вирішує ці недоліки фронтальний вихід (корови виходять з 
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установки всі одразу), який пропонується виробниками, як додаткова опція 
швидкого виходу. Перехідним варіантом є установки «Ялинка» з кутом 
постановки корів 60º. Їх технологічні параметри наближені до установок 
«Паралель», але ширина доїльного залу може бути дещо меншою. 

Доїльні установки «Паралель» характеризуються постановкою корів під 
кутом 90º до траншеї, тому апарати на вим’я надягають ззаду, заводячи доїльні 
стакани між задніми кінцівками. Вимога до корів – широка постава задніх ніг за 
рахунок об’ємного вим’я, тому доять на них переважно високопродуктивних 
корів. Вихід корів з доїльної установки «Паралель» відбувається одночасно, що 
прискорює процес, у порівнянні до установки «Ялинка» базової комплектації, 
але ширина доїльного залу, за рахунок проходу для корів уздовж секцій для 
доїння, суттєво збільшується. Перевагами залів з установкою «Паралель» є 
швидкий вихід корів, найменша відстань між суміжними коровами (дозволяють 
прискорити перехід операторів) та можливість облаштування напувалок у 
проході для корів.  

Оскільки вихід і вхід тварин на установках «Паралель» і «Ялинка» 
відбувається посекційно, час обслуговування поголів’я з одної сторони від 
траншеї визначає корова, яку закінчують доїти останньою. Це подовжує 
середню тривалість доїння тварин у не вирівняних за надоєм групах. 

Зваживши усі особливості використання різних типів доїльних установок, 
визначають бажаний для кожної конкретної ферми. 

Розрахунок розміру доїльної установки. Розмір доїльної установки 
залежить від поголів’я дійних корів і часу, який відводять для разового доїння. 
Розрахувати бажаний розмір доїльної установки можна користуючись 
таблицею 1. 

Таблиця 1 
Схема розрахунку розміру доїльної установки 

Кількість 
дійних корів, 

гол. 

Тривалість 
разового 

доїння, хв. 

Орієнтовна 
тривалість 

доїння однієї 
секції, хв. 

Кількість 
секцій, які 

видоять за час 
разового 
доїння 

Необхідна 
кількість 

станків на 
доїльній 

установці 
1 2 3 4 5 

середня (КД) згідно з 
обраним 
режимом 

використання 
установки 

«Ялинка» зі 
звичайним 

виходом без 
автоматизації 

заключних 
операцій 13-15 

хв. [2] 
колонка 2 
колонка 3 

колонка 1 
колонка 4 

максимальна 
(КДmax) 

«Паралель» із 
автоматизацією 

заключних 
операцій 12,1-

12,3 хв.  
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Розрахунок розміру доїльної установки проводять з врахуванням 
середньорічного поголів’я дійних корів, але з метою уточнення бажаних 
параметрів в період максимального завантаження, враховують і максимальну 
впродовж року кількість тварин дійного стада.  

Середньорічне поголів’я дійних корів визначають за формулою (2): 
Д В СРОК К К= − −      (2) 

де: КД – середньорічна кількість дійних корів; ОР – річна кількість отелень 
корів і нетелей; КВ – кількість корів вибракуваних до закінчення лактації; КС – 
кількість сухостійних корів.  

Максимальну впродовж року кількість дійних корів (КДmax) визначають за 
формулою (3): 

maxД Д nkК K= ×       (3) 
де: kn – коефіцієнт нерівномірності отелень, який визначають шляхом 

ділення максимальної запланованої кількості отелень корів і нетелей за місяць 
на середньомісячну їх кількість. 

Річну кількість отелень корів і нетелей розраховують за формулою (4): 
Р К НО О О= +       (4) 

де Ок – кількість отелень одержаних на фермі за рік від корів, голів; Он – 
кількість отелень одержаних на фермі за рік від введених у стадо нетелей.  

Кількість отелень на фермі за рік від корів визначають за виразом (5): 
Ф ТКО К В= ×       (5) 

де: Кф – кількість фуражних корів у стаді на початок року, голів; Вт – вихід 
телят від 100 корів, виражений у частках одиниці. 

Кількість корів, які вибувають до закінчення лактації визначають за 
формулою (6): 

( )
365

Ф В
В

k ТЛ ПЛКК
× × −

=
     (6)

 

де: kв – коефіцієнт вибракування корів; ТЛ – тривалість лактації, днів; ПЛ – 
період лактації, на якому в середньому вибраковують корів, днів. 

Кількість сухостійних корів в стаді визначають за формулою (7): 
60

365
К

С
ОК

×
=

      (7) 
де: 60 – середня тривалість сухостійного періоду, днів. 
Наприклад, якщо в стаді 950 фуражних корів, з виходом телят 80% і 

вибракуванням корів та введенням нетелей 30%, річна кількість отелень 
становитиме 760+285=1045 голів. За умов тривалості лактації 350 днів і 
вибракування корів через 240 днів після отелення, кількість корів, які вибудуть 
до закінчення лактації, становитиме 85 голів. Кількість сухостійних корів 
становить 125 голів. Середньорічна кількість дійних корів у стаді складе  
1045-85-125=835 голів. За умови, що коефіцієнт нерівномірності отелень буде 
1,2, максимальна кількість дійних корів у господарстві може досягати 1002 
голови. Отже, доїльна установка повинна бути розрахована на доїння 835 корів, 
але в період максимального завантаження, забезпечити обслуговування понад 
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тисячу тварин. 
Якщо ми оберемо доїльну установку «Паралель» з автоматизованим 

виконанням заключних операцій (тривалість доїння одної секції 12,3 хвилини) 
та позмінний режим організації її роботи (тривалість разового доїння до 5 
годин, або 300 хвилин), то за одне доїння зможемо видоїти 24 секції. Місткість 
доїльної установки для 835 корів повинна бути 35 станків. Формула станків на 
доїльній установці буде 2×18. Для видоювання на ній корів у період 
максимального навантаження буде витрачено 342 хвилини. Якщо додаткова 
тривалість доїння, яка становить 42 хвилини є допустимою, даний розмір 
доїльної установки може бути взято за основу для вибору її моделі. 

Порівняльний аналіз моделей доїльних установок. Після встановлення 
типу і розміру доїльної установки, основне завдання обрати оптимальну 
модель. З цією метою, визначають усі варіанти з подібними характеристиками і 
проводять їх порівняння. Після того, як залишиться 3-4 варіанти, докладно 
аналізують їх та визначають оптимальний. Одним з варіантів, є занесення усіх 
характеристик до порівняльної таблиці, і відкидання тих моделей, які не 
відповідають основним вимогам. Орієнтовний перелік показників наступний: 

• Економічні (вартість обладнання і його монтажу і обслуговування); 
• Організаційні (Наявність представництва в країні, доступність сервісу, 

кількість і кваліфікація працівників, які проводять обслуговування); 
• Експлуатаційні (автоматизація операцій та ідентифікації тварин, 

програмне забезпечення, додаткове обладнання та опції, забезпечення 
витратними матеріалами та іншим дрібним обладнанням (заглушки для 
доїльних стаканів, урни для рушників, засоби дезінфекції, фільтри тощо), 
навчання персоналу, відгуки з інших підприємств); 

• Технологічні (тип доїльних апаратів, обладнання для первинної обробки 
молока, сумісність з обладнанням інших виробників, сумісність програмного 
забезпечення доїльного залу з тим, яке використовують на фермі, наявність 
альтернативних виробників комплектуючих та витратних матеріалів для 
доїльної установки). 

У таблицю для кожного варіанту балами, або знаками «+» та «-» 
відзначають наявність відповідних опцій та відмічають їх особливості, недоліки 
та переваги. Обирають той варіант, який набирає найбільше балів, за умови 
відповідності його ціни фінансовим можливостям підприємства. 

Висновки. Підбір доїльної установки, для молочно-товарної ферми 
необхідно робити у три етапи. На першому – визначити бажаний тип і 
конструкцію, на другому – розрахувати оптимальний розмір, а в останню чергу, 
проаналізувати пропозиції ряду виробників та вибрати з них оптимальну. 
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Abstract  
The problem of choosing a milking station during the construction or reconstruction of a 

dairy farm is described in the article. The method of determining the main parameters of milking 
equipment in three stages is proposed. At the first stage, the structural type of the milking station is 
determined. The second calculates its capacity. On the third, they analyze the offers of equipment 
manufacturers and choose the best option. The sections of the article described the advantages and 
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Key words: milking station, voluntary milking system, milking parlor. 
References:  
1. Lutsenko, M; Zvoleiko, D. (2012) Doslidzhennia protsesu doinnia koriv u 

spetsializovanykh doilnykh zalakh. [Investigation of the cows milking in specialized milking parlor] 
[Naukovo-vyrobnychyi zhurnal Tekhnika i tekhnolohii APK], №09(36), pp. 31-34. 

2. Nosevych. D.K; Rohovyk, V.V. (2016) Intensyvnist doinnia koriv na doilnomu 
maidanchyku [Intensity of milking operation of cows on a milking platform] [Naukovyi visnyk 
Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia «Tekhnolohiia 
vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva»], Vol. 250. – pp. 165-170. 

3. Porady, shchodo vyboru doilnoho zalu [Advice for define of milking parlor]: 
http://agrozap.com/poradi,-shhodo-viboru-do%D1%97lnogo-zalu 

Статья отправлена: 14.11.2017 г. 
© Носевич Д.К. 

 
ЦИТ: 417-020 DOI: 10.21893/2410-6720.2017-49.2.020 
УДК 504.3.054 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАСЕЙНА ГОРОДА КИЕВ 
ASSESSMENT OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF KIEV 

Полетаева Л. Н. / Poletayeva L. N. 
к.г.н., доц. / с.g.s., as.prof. 

Грабовик М. М. / Hrabovyk M. M. 
ст. маг. 2 г. о. / st. mast. 2 y. s. 

Одесский государственный экологический университет, Одесса, ул. Львовская 15, 65016 
Odessa State Environmental University, Odessa, Lvovskaya 15, 65016 

 
Аннотация. В работе рассмотрено и проанализировано динамику 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Киев от разных 
источников. Выполнена оценка уровня загрязнения на основе расчета индекса 
загрязнения атмосферы, показателей предельно допустимого загрязнения и 
показателя загрязнения. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, выбросы, загрязняющее вещество, 
индекс загрязнения атмосферы, показатель загрязнения. 

Вступление. 
Несмотря на значительное количество исследований, проблема 

загрязнения атмосферного воздуха и его негативного влияния на окружающую 
среду и здоровье человека остается одной из главных экологических проблем г. 
Киев.  
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Целью данного исследования является детальная оценка уровня 
загрязнения атмосферы (ЗА) города с помощью методик расчета индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), а также показателя загрязнения атмосферы (ПЗ). 

Объектом исследования является состояние атмосферного воздуха г. Киев. 
В качестве исходных данных исследования использовались материалы 
«Ежемесячных бюллетеней загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и 
городах Киевской области» 2007 – 2016 гг. [1]. Анализировалось 
среднемесячное содержание 10 основных загрязняющих веществ (ЗВ): 
взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, фенол, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, 
формальдегид. 

Методика исследования. 
ИЗА – нормированный на ПДК единичный усредненный или разовый 

показатель загрязнения атмосферы, рассчитывается по формуле (1): 

  
іС

іссПДК
месq
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= ,                                                    (1) 

где Сi - константа, принимает значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 соответственно для 
1, 2; 3, 4-го класса опасности вещества и позволяет привести степень вредности 
i-го вещества к степени вредности диоксида серы. 

Расчет ИЗА основан на предположении, что при значениях на уровне ПДК 
все вредные вещества характеризуются одинаковым влиянием на человека, а 
при дальнейшем увеличении концентрации степень их вредности возрастает с 
различной скоростью, которая зависит от класса опасности вещества. 

Для сравнения степени загрязнения атмосферы в разных городах 
используется комплексный ИЗА (КИЗА) (2):   
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 гдеq – осредненная по времени (месяц/год), рассчитанная для поста, 
города или группы городов концентрация i-ой примеси; і – примесь; l – 
количество веществ, присутствующих в атмосфере. 

Для интегральной оценки уровня загрязнения атмосферы с помощью 
КИЗА можно использовать значение единичных индексов ИЗА тех пяти ЗР, для 
которых эти значения наибольшие (3): 

∑
=

=
5

5 li iII                                                           (3) 

Величина I5  менее 2,5 соответствует чистой атмосфере; от 2,5 до 7,5 - 
слабо загрязненной; от 7,6 до 12,5 - загрязненной; от 12,6 до 22,5 - сильно 
загрязненной; от 22,6 до 52,5 - высоко загрязненной; больше 52,5 - 
экстремально загрязненной атмосфере [2]. 

Показатель фактического или спрогнозированного загрязнения 
атмосферного воздуха одним веществом рассчитывается по формуле (4): 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 92 



 Том 2. Выпуск 49                                                                                                                                             Биология 

%100⋅=
ГДК

СПЗ                                                  (4)  

Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводится с учетом кратности 
превышения показателей загрязнения (ПЗ) их нормативного значения (ПДЗ) и 
включает определение уровня загрязнения (допустимый, недопустимый), а 
также степени его опасности (безопасный, слабо опасный, умеренно опасный, 
опасный, очень опасный) (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень 
загрязнения 

Степень 
опасности 

Кратность 
превышения ПДЗ 

Процент случаев 
превышения ПДЗ 

Допустимый Безопасный < 1 0 
Недопустимый Слабо опасный > 1 - 2 > 0 - 4 

Недопустимый Умеренно 
опасный > 2 – 4,4 > 4 - 10 

Недопустимый Опасный > 4,4 - 8 > 10 - 25 
Недопустимый Очень опасный > 8 > 25 

Источник: [3] 
Показатель предельно допустимого загрязнения (ПДЗ) атмосферного 

воздуха – относительный интегральный критерий оценки загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест, характеризующий интенсивность и 
характер совместного действия всей совокупности присутствующих в нем 
вредных примесей. ПДЗ рассчитывается для каждого случая на основе 
определенных экспериментально и утвержденных в установленном порядке 
коэффициентов комбинированного действия (ККД) по формуле (5) [3]: 

%100⋅= кдКПДЗ .                                               (5) 
Результаты исследования и их анализ 
На основе данных «Экологических паспортов г. Киев» за 2007 – 2012 гг. и 

Главного управления статистики в г. Киеве [4] было определено, что в течение 
2015 г. в атмосферу города поступило 171,0 тыс. т загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников загрязнения, что на 20,1% меньше по 
сравнению с предыдущим 2014 г. (рис.1).  

Выбросы ЗВ в атмосферный воздух от стационарных источников с 2006 г. 
по 2015 г. оставались практически на одном уровне, за исключением 2009 г. 
(43,9 тыс. т). Объемы выбросов загрязняющих веществ от передвижных 
источников, в свою очередь, также уменьшились из 182,8 тыс. т в 2014 г. до 
144,3 тыс. т в 2015. Но при этом, передвижные источники выбросов по-
прежнему остаются основным загрязнителем воздуха в городе (84,4% 
выбросов), а именно автотранспорт  вносил  84,2% от общего числа выбросов в 
2012 г. К сожалению, из-за отсутствия данных мы не можем увидеть долю 
вклада в выбросы ЗА автомобильного транспорта за последние 2013 – 2015 гг. 
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Рис.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ по источникам в г. 

Киев 2006 - 2015 гг. 
 

По описанной выше методике были рассчитаны ИЗА в г. Киев за период 
исследования 2007 - 2016 годов. Максимальные превышения ПДК и, 
соответственно, максимальные значения ИЗА единичного отмечаются для 
таких ЗВ, как: формальдегид, диоксид азота, оксида азота, а также фенол 
(рис.2). ИЗА других ЗВ не превышают единицу, а значит их качество в 
атмосферном воздухе Киева отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

 
Авторская разработка 

 
Рис. 2. Динамика изменения ИЗА приоритетных загрязняющих 

веществ города Киев в 2007 – 2016 гг. 
Авторская разработка 
 
В таблице 2 приведены КИЗА и ИЗА (І5), рассчитанные для пяти 

приоритетных в загрязнении воздуха г. Киев веществ, за исследуемый период. 
Значение КИЗА не на много выше, чем I5. Это означает, что вещества, ИЗА 
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которых использовался для расчета I5, вносят наибольший и определяющий 
вклад в загрязнение, а именно: формальдегид, диоксид азота, пыль, фенол, 
оксид азота и оксид углерода. 

Исходя из результатов расчетов ПЗ атмосферного воздуха и процента 
превышения ГДЗ для отдельных загрязняющих веществ и их групп суммации, 
согласно табл. 1, за период исследования 2007 – 2016гг. была выполнена оценка 
степени опасности атмосферного воздуха по уровню загрязнения отдельными 
ЗВ и веществами группы суммации (табл. 3). 

Таблица 2   
Комплексные показатели загрязнения атмосферного воздуха г. Киев в 

2007 - 2016 гг. 
Показа- 

тель 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
КИЗА 10,5 7,9 8,9 8,3 8,0 11,6 10,7 11,1 11,8 11,0 

І5 9,1 6,9 7,7 7,2 6,8 9,9 9,1 9,4 9,7 8,7 
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Авторская разработка 
В большинстве случаев степень опасности атмосферного воздуха для 

отдельных ЗВ характеризуется как «безопасный». По содержанию 
формальдегида, диоксида азота и оксида азота степень опасности - «очень 
опасный», а по содержанию фенола - «опасный». Для ЗВ группы суммации во 
всех случаях ПЗ превышает ПДЗ в 100% случаев, и их степень опасности 
характеризуется как «очень опасный». 

Заключение. 
На основе данных о среднемесячном содержании загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе  г. Киев нами рассчитан ИЗА, КИЗА и ПЗ атмосферы для 
отдельных веществ и веществ группы суммации за период 2007 - 2016 гг. В 
целом, максимальный уровень загрязнения в Киеве наблюдается для таких 
веществ, как: формальдегид, диоксид азота, пыль, фенол, оксид углерода и 
оксид азота. Степень опасности атмосферного воздуха в большинстве случаев 
для отдельных загрязняющих веществ характеризуется как «безопасный», а для 
групп суммации - «очень опасный». 

 
Abstract 
The article considers and analyzes the dynamics of the emission of pollutants into the 

atmospheric air of the city of Kiev from different sources. Assessment of the level of pollution has 
been carried out on the basis of calculation of the air pollution index, indicators of index of 
maximum allowable pollution and pollution index. 

Key words: atmospheric air, emissions, pollutant, air pollution index, index of maximum 
allowable pollution 
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ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛЬТЫ РЕКИ РИОНИ  
CHANGES IN THE RIONI RIVER DELTA  

д.б.н., проф. Стародубцев В.М. / d.b.s., prof. Starodubtsev V.M. 
ORCID: 0000-0002-7053-2032 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
 Киев, ул. Героев Обороны 15 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Heroev Oborony st., 15 
 

Аннотация. В статье анализируется важнейшая проблема изменений 
земельного покрова речных дельт под влиянием регулирования стока и 
хозяйственной деятельности. После краткого рассмотрения исторического и 
географического аспектов этой проблемы основной акцент сделан на бассейне 
Черного моря и конкретно – на дельте реки Риони. Кратко охарактеризованы 
физико-географические и гидрологические характеристики этой реки, 
регулирование ее стока водохранилищами. Особое внимание уделено 
особенностям потоков наносов вдоль берегов моря у дельты Риони. 
Сопоставлением космических снимков Ландсат за период 1975-2016 гг. 
выявлены изменения береговой линии дельты Риони и увеличение ее площади. 
Прирост суши за указанный период в пределах исследованной части дельты 
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оценен в 366 га, а темпы прироста площади – 8,93 га/год. Выдвижение суши в 
море в северной части дельты определено в 600 м. Эти параметры могут 
быть использованы для прогнозирования увеличения площади дельты в 
перспективе, если условия осадконакопления в авандельте существенно не 
изменятся. С помощью картографического сервиса Google Earth уточнены 
изменения береговой линии за последние 15 лет в различных частях дельты 
Новые земли, образуемые в дельте Риони, представляют собой в основном 
рекреационный ресурс. Но в структуре ландшафтов дельты происходят 
процессы улучшения агроэкологического состояния земель за счет улучшения 
их дренирования и увеличения площади лесов. Выявлено также увеличение 
площадей застроенной территории города Поти и его инфраструктуры. 

Ключевые слова: дельта, космические снимки, аккумуляция наносов, новые 
земли  

Введение. 
Регулирование стока рек и хозяйственная деятельность в их бассейнах 

обусловливает существенные изменения земельного покрова дельт. В условиях 
сокращения притока воды и наносов в дельты он в большинстве случав 
деградирует в разной мере. Особенности такой деградации зависят от степени 
регулирования стока рек, климата и рельефа региона, гидролого-
морфологических процессов в дельтах, особенностей хозяйственного освоения 
дельт и других факторов. Деградация дельтовых ландшафтов имеет 
многовековую историю, но серьезное внимание ей стали уделять в ХХ-м 
столетии после катастрофического опустынивания дельты реки Колорадо на 
границе США и Мексики [11]. А глобальное значение эти процессы приобрели 
в ходе опустынивания ландшафтов дельт рек Сырдарьи и Амударьи, 
впадающих в Аральское море, реки Или, впадающей в озеро Балхаш, и многих 
дельт в других регионах мира. Автору довелось участвовать в исследовании 
этих уникальных преобразований природной среды в 60-80-х годах прошлого 
века [16, 17]. А уже в конце ХХ-го и в начале ХХI-го столетия изменения 
земельного покрова в дельтах приобрели универсальный характер в бассейнах 
крупных рек, в том числе и в бассейнах рек Черного моря [1, 5, 13, 18 и др.]. 

Хозяйственная деятельность в бассейнах рек, впадающих в Черное море, 
обусловила уменьшение стока воды в море к концу 20-го столетия 
ориентировочно с 381 до 348 км3, а наносов – с 95 до 52,2 млн. м3 [1, 13]. И 
сейчас этот процесс активно продолжается, вызывая существенные изменения 
земельного покрова в дельтах. Иными факторами, влияющими на 
формирование ландшафтов в дельтах Черноморского бассейна, является 
хозяйственное освоение дельтовых равнин, включая и рекреационное, 
разрастание населенных пунктов, гидротехническое строительство на 
побережье и в акватории. Иногда такими факторами бывают даже 
природоохранные мероприятия в самой дельте или во всем речном бассейне. И 
сохраняется, конечно, активная эрозионная и аккумулятивная деятельность 
водных масс бесприливного моря. 

В разных частях побережья Черного моря изменения земельного покрова 
дельт заметно отличаются. В частности, своеобразно протекают такие процессы 
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на западном побережье, то есть в дельте Дуная [5, 6, 18], на северо-западном 
побережье, где дельты Днепра и Днестра формируются в длинных лиманах, на 
северо-восточном побережье, где дельты Дона и Кубани взаимодействуют с 
мелководным Азовским морем [18]. Дельты же южного (турецкого) побережья 
изменяются не только под влиянием интенсивного регулирования речного 
стока и хозяйственной деятельности в бассейнах, но и под влиянием быстрого 
разрастания населенных пунктов на берегах, создания рекреационных 
сооружений и соответствующей инфраструктуры, а также мощного влияния 
водных масс моря [8, 9, 12, 13, 15]. А что касается восточного (кавказского) 
побережья, то здесь проявляется не только влияние перечисленных выше 
факторов, но и особенную роль играют вдольбереговые потоки наносов, что 
особенно хорошо видно в дельте реки Риони [1-4, 7, 10, 14]. 

Объект и методы исследования. 
Река Риони находится в Грузии и имеет длину 327 км, а площадь водосбора – 

13400 км2. Она начинается в горах Кавказа, а ниже города Кутаиси течет по 
плодородной Колхидской низменности с влажным субтропическим климатом 
(рис. 1А). Впадает река в Черное море вблизи города Поти (рис. 1В). Годовой 
объем стока воды оценивается в 13,37 км3, в том числе по северному руслу 
протекает 9,62, а по южному - 3,75 км3 воды [1]. Сток Риони регулируется 
каскадом ГЭС (Ладжанурская ГЭС, Гуматская ГЭС-1 и ГЭС-2, Рионская ГЭС, 
Варцихские ГЭС), но существенного влияния на водный сток реки они не 
оказали. Важные изменения стока произошли, когда в 1939 г. устье Риони было 
искусственно направлено севернее города Поти для защиты его от наводнений, 
а в 1959 г. часть стока реки вновь возвращена в старое русло. Сезонные и 
многолетние расходы воды Риони очень изменчивы. При среднегодовом 
расходе 405 м3/с максимальные расходы достигали в 1922 г. – 5 484 м3/с, в 
1982 г. – 4 650 м3/с, в 1987 г. – 4500 м3/с. [3], а влияние водохранилищ на 
расходы из-за малой их емкости небольшое. Водные ресурсы реки 
используются в основном для энергетики, водоснабжения и орошения. 

 

 
Рис.1. Бассейн реки Риони в Грузии (1А) и потоки речных наносов в 

месте впадения реки в Черное море (1В). 
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Исключительно важное влияние на формирование дельты Риони и ее 
современные изменения имеет сток наносов реки и вдольбереговые потоки 
наносов Черного моря. Сток наносов Риони оценивается в 3,54 млн. т. в год, а 
мутность воды в районе устья Риони может достигать 1000-1500 г/м3 [1, 13]. 
Естественная динамика наносов реки была существенно изменена вследствие 
регулирования стока, особенно – водохранилищем Гуматской ГЭС. Но после 
заполнения наносами этого и других водохранилищ сток наносов стал 
возвращаться к естественному состоянию [1]. На приток наносов в устье Риони 
драматически повлияло направление стока реки в 1939 г. севернее города Поти 
для защиты его от наводнений. В итоге началось размывание городской 
территории, поэтому часть стока реки была возвращена в старое русло. А в 
районе северного русла берег стал нарастать [1, 4]. 

Формирование дельты и взаимодействие реки и моря в этом районе ранее 
определялось в значительной мере наличием системы вдольбереговых потоков 
наносов, направленных к центру Колхиды, где и расположена дельта Риони [2]. 
Но с переброской стока Риони по северному руслу нарастание берега здесь 
привело к смещению потока наносов на север (рис. 1В). А процесс 
аккумуляции наносов между устьями рек Риони и Хоби усилился в последние 
десятилетия в связи с реконструкцией здесь портовых сооружений и обусловил 
дальнейшее нарастание берега [1, 2]. Именно этот процесс стал задачей нашего 
исследования по материалам дистанционного зондирования. 

Методика исследования базируется на сопоставлении космических 
снимков Ландсат 2, 5 и 8, полученных из архивов НАСА за период 1975-2016 
гг. Для сопоставления снимков за разные годы был создан шейп-файл (.aoi –
file) на снимке за 2016 год с точностью не более 0,5 пикселя (± 15 метров), 
особенно на береговой линии дельты. В дальнейшем он накладывался 
последовательно на снимки 1975, 1980, 1987, 2000 и 2009 гг. Ландшафты 
дельты Риони анализировали с помощью так называемой «неуправляемой» 
классификации (unsupervised classification). 

Результаты и обсуждение. 
Исследование проводилось в части дельты Риони между южным и 

северным руслами (рис. 2). Наложение шейп-файла, отображающего параметры 
дельты в 2016 году, на космические снимки прошлых лет позволило выделить 
область моря, которая постепенно замещалась сушей вследствие аккумуляции 
наносов. При этом относительно плохое качество космических снимков 
Ландсат-2 побуждает считать данные за 70-е годы как приближенные, а за 
последующие годы – как более точные. Подсчет площадей суши и водной 
поверхности в пределах исследованной территории (2943 га) показал, что 
размеры суши за период 1975-2016 гг. увеличились на 366 га (табл. 1). То есть 
темпы прироста суши составили за этот период в среднем 8,93 га в год. Если же 
оценивать только период, охарактеризованный в нашем случае спутниками 
Ландсат-5 и Ландсат-8 (1987-2016 гг.), то прирост площади суши за эти годы 
составил только 180 га, а в среднем – 6,21 га за год. Важно отметить, что 
выдвижение дельты в ее северной части (севернее морского порта Поти), 
оцененное по количеству пикселей на космическом снимке, составило до 600 м. 
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Рис.2. Динамика нарастания берега дельты реки Риони по материалам 

космических снимков Ландсат за период 1975-2016 гг. 
 

А южнее порта выдвижение дельты в море не происходило. Прирост 
площади дельты Риони продолжается, а полученные параметры могут быть 
использованы для прогнозирования на ближайшие годы, если здесь не 
изменятся существенно условия накопления наносов. 
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Таблица 1. 
Изменение площади водной поверхности и наземных ландшафтов в дельте 

Риони за период 1975-2016 гг. (гектаров) 

Годы Спутник Наземные 
ландшафты 

Водная 
поверхность 

Прирост 
ландшафтов 

Исследованная 
площадь 

1975 Ландсат-2 2191 752 - 2943 
1980 Ландсат-2 2268 675 +77 2943 
1987 Ландсат-5 2377 566 +109 2943 
2000 Ландсат-5 2471 472 +94 2943 
2009 Ландсат-5 2489 454 +18 2943 
2016 Ландсат-8 2557 386 +68 2943 

 
Для уточнения изменений береговой линии дельты реки Риони в последние 
годы использован также картографический сервис Google Earth, позволяющий 
приближенно оценивать изменения ландшафтов во времени. Для этого 
выбраны 5 участков в северной, центральной и южной части дельты (рис. 3 и 
4), на которых показаны изменения расстояний от условного репера до берега 
моря (табл.2). 

Новые земли, образуемые в дельте реки Риони, представляют собой в 
основном рекреационный ресурс. Но важно оценить и изменения земельного 
покрова во всей дельте, служащего ресурсом для аграрного производства, 
природоохранных мероприятий и развития города Поти со всей его 
инфраструктурой. Однако оценка многолетней и сезонной динамики 
земельного покрова дельты Риони по данным спутников Ландсат, особенно 
Ландсат-2, с использованием «неуправляемой» (“unsupervised”) классификации 
оказалась затруднительной и приближенной. Поэтому приводим сравнение 
структуры земельного покрова дельты только за период 1987-2016 гг. по 
материалам спутников Ландасат-5 и 8 (табл. 3 и рис.5). 

Таблица 2. 
Измерения расстояний от условного репера до берега моря на картах 

Google Earth, м 

№ пункта 
измерения 

Годы 
измерений 

Расстояния 
до уреза 
воды, м 

Изменения 
береговой 
линии, м 

Темпы 
изменений, 

м/год 

1 2002 
2017 

986 
1129 +143 +9,53 

2 2002 
2017 

311 
486 +175 +11,67 

3 2005 
2017 

136 
148 +12 +1,00 

4 2005 
2017 

303 
271 - 52 - 4,33 

5 2003 
2017 

703 
703 0 0 
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Рис.3. Расположение участков (1 – 5) на побережье дельты Риони, на 

которых отмечалось изменение береговой линии за период 2002-2017 гг. 
 

 
Рис.4. Изменения береговой линии: 1 – северная часть дельты, 2 – 

центральная часть, 3 – южная часть г. Поти, 4-5 – район озера Палеостоми 
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Таблица 3. 
Изменения структуры земельного покрова дельты Риони в границах 

исследованной территории за период 1987-2016 гг., га 
Угодья Площади угодий, га Изменение 

площадей, га 1987 г. 2016 г. 
Водная поверхность 566 386 - 180 
Строения (жилые, коммунальные и 
промышленные) 

668 737 + 69 

Садово-парковые насаждения 587 632 + 45 
Леса (в т.ч. пойменные) 490 682 + 192 
Влажные луга с кустарниками 399 279 - 120 
Заболоченные земли 233 227 - 6 
Всего 2943 2943 - 

 
Эти данные свидетельствуют об улучшение в целом агроэкологического 

состояния исследованной части дельты Риони. Кроме возрастания площади 
наземных ландшафтов за счет акватории моря отмечено увеличение площади 
лесов, садово-парковых насаждений и застроенной территории. А заметно 
сократилась площадь переувлажненных, часто закустаренных, лугов. В то же 
время площадь заболоченных земель уменьшилась несущественно, то есть в 
целом потребность в гидротехнических мелиорациях земель этой части 
Колхидской низменности остается актуальной. 

 

Рис. 5. Изменение структуры земельного покрова дельты реки Риони. 
(В обеих легендах: 1 - водная поверхность, 2 – заболоченные земли, 3 – 

влажные луга. В легенде к снимку 1987 г.: 4 – строения, 5 – садово-
парковые насаждения, 6 – лесные насаждения. В легенде к снимку 2016 г.: 
4, 5 и 8 – строения индивидуальные, коммунальные и промышленные, 6 – 

садово-парковые насаждения, 7 – лесные насаждения.) 
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Заключение. 
Изменения земельного покрова дельты реки Риони имеют уникальный 

характер для рек бассейна Черного моря. Они обусловлены регулированием 
стока реки плотинами и водохранилищами, перераспределением речного стока 
в северное и южное русло, а также вдольбереговыми потоками наносов в море. 
Исследование динамики дельты во времени и пространстве по материалам 
дистанционного зондирования спутниками Ландсат показало, что за период с 
1975 до 2016 гг. площадь исследованной нами части дельты увеличилась на 366 
га, а средняя скорость ее увеличения составила 8,93 га/год. Выдвижение дельты 
в море происходит преимущественно в северной части дельты и уже достигло 
около 600 м, а в южной части (город Поти) береговая линия стабильная. 
Полученные параметры увеличения дельты Риони могут быть использованы 
для прогнозирования на ближайшие годы, если здесь не изменятся существенно 
условия накопления наносов. Образуемые в дельте реки Риони новые земли, 
представляют собой в основном рекреационный ресурс. Но и во всей дельте 
происходит улучшение агроэкологического состояния земель, служащих 
ресурсом для развития региона. 
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Abstract 
The article analyzes the most important problem of land cover changes in river deltas under 

the impact of flow regulation and economic activity. After a brief examination of the historical and 
geographical aspects of this problem, the main focus is on the Black Sea basin and specifically on 
the Rioni river delta. The physico-geographical and hydrological characteristics of this river and 
the regulation of its flow by reservoirs are briefly described. Particular attention is paid to the 
peculiarities of sediment flows along the shores of the sea in the Rioni delta. The changes in the 
shoreline of the Rioni delta and the increase in its area were revealed by comparison of space 
images Landsat for the period 1975-2016. The increase in land for the indicated period within the 
studied part of the delta was estimated at 366 ha, and the growth rate of the area is 8.93 ha / year. 
The extension of land to the sea in the northern part of the delta is determined at 600 m. These 
parameters can be used to predict the increase in the delta area in the long term, if the 
sedimentation conditions in the avandelta (submarine delta) are not significantly changed. With the 
help of Google Earth mapping service, changes in the shoreline for the last 15 years in various 
parts of the delta were specified. New lands formed in the Rioni delta are basically a recreational 
resource. However, there are processes of improving the agroecological state of the earths in the 
structure of delta landscapes by improving their drainage and increasing the area of forests. An 
increase in the area of the built-up area of Poti and its infrastructure was also revealed.  

Keywords: delta, space images, sediment accumulation, new earths  
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Анотація. В роботі запропоновано виготовляти ніздрюваті стінові 
матеріалів з використанням промислових відходів Вінниччини.  
Ключові слова: промислові відходи, фосфогіпс, зола-винос, червоний шлам. 

Вступ. 
Проблемам утворення та раціонального використання відходів, як 

складової ресурсозбереження та екологізації виробництва, присвячено багато 
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наукових праць [1-6]. Однак недостатність досліджень даної проблематики в 
Україні, що викликає низку проблем у сфері використанняа промислових та  
твердих побутових (ТПВ) відходів, обумовлює необхідність подальших 
досліджень в цьому напрямі. 

Промислові відходи і ТПВ є одними з найбільш вагомих факторів 
забруднення довкілля і негативного впливу фактично на всі його компоненти 
[7-9]. Інфільтрація сховищ, горіння териконів, пилоутворення, інші фактори, що 
зумовлюють міграцію токсичних речовин, призводять до забруднення 
підземних та поверхневих вод, погіршення стану атмосферного повітря, 
земельних ресурсів тощо. 

Основний текст. 
Енергетична криза і стан сучасної економіки України потребують 

негайного впровадження ресурсозберігаючих технологій виготовлення 
ефективних теплоізолюючих будівельних матеріалів та виробів. Накопичені у 
відвалах підприємств енергетичної галузі золо-шлакові відходи є одним з 
різновидів таких сировинних ресурсів для виготовлення бетонів і будівельних 
виробів на їх основі. Широкомасштабного використання в промисловості 
будматеріалів також не набули шкідливі відходи підприємств хімічної галузі, 
зокрема фосфогіпси, червоні шлами і стоки з високим вмістом кислот [10-13].  

Використання попередньо активованої золи-виносу, як заповнювача у 
складі формувальних розчинів ніздрюватого бетону є одним з перспективних 
шляхів ресурсозбереження.  

Комплексний метод механо-хімічної активації передбачає руйнування 
поверхні склоподібної оболонки частинок шляхом використання кислотних 
залишків фосфогіпсів або її розчиненням  лужним середовищем червоних 
шламів [12-14]. Застосування механічного перемішування золо-шламової і 
золо-фосфогіпсової сумішей у спеціально розробленому прохідному змішувачі 
сприятиме більш повній руйнації скловидних оболонок золи-винос (ЗВ) [13]. 

Фосфогіпсові відходи є побічним продуктом при виробництві фосфорної 
кислоти екстракційним способом. В залежності від температурно-
концентраційних умов розкладання фосфатної сировини тверда фаза сульфату 
кальцію може бути представлена однією з трьох форм: дигідратом, 
напівгідратом або ангідритом.  

За хімічним складом (табл.1) фосфогіпсові відходи можна віднести до 
гіпсової сировини, оскільки вони на 80-95% складаються з сульфату кальцію. 
Однак, в силу особливостей їх отримання, мають місце ряд негативних 
властивостей: підвищена вологість, наявність кислих залишків та ін. 

Дослідження впливу комплексної фізико-механічної і механо-хімічної 
активації ЗВ залишками кислот у складі фосфогіпсів підтвердили гіпотезу 
стосовно інтенсифікації процесів структуроутворення компонентів в’яжучого і 
активованого заповнювача. Проведені дослідження комплексного використання 
ЗВ, фосфогіпсів, портландцементу забезпечили отримання ресурсоефективної і 
екологічної технології виробництва будівельних матеріалів. [12]. 

Складними фізико-хімічними процесами при структуроутворенні 
цементних систем є їх гідратація, набір пластичної міцності, тепловиділення і 
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Таблиця 1 
Хімічний склад відходів Вінницького ВО “Хімпром” 

Основні компоненти Вміст, % по масі 
Фосфогіпс-дигідрат фосфогіпс-ангідрит 

Р2О3 (загальне) 0,5 - 1,5 1,2-2,15 
Р2О3 (водорозчинне) 0,1-0,7 0,5 -1,6 
СаО 22-23 31-33 
S04 38-39 52-56 
R203.(R=Fе+А1) 0,1-0,3 0,2-0,5 
F 0,1-0,2 0,9-1,2 
Вода гігроскопічна 21-29 18-22 
Вода кристалогідратна 19-21 0,7 -1,2 

 
зміна показника рН. Найбільш інтенсивні процеси структуроутворення 
цементного клінкеру проходять в перші 20-60хв, що супроводжується значною 
зміною реологічних характеристик матеріалу в цей період . 

Для стабілізації процесів структуроутворення і газоутворення 
фосфозолоцементного в’яжучого ніздрюватого бетону передбачається 
попередня гідратація основного мінерального в’яжучого-цементу за 30-40хв. до 
формування ніздрюватого бетону. Як показали результати експериментів, при 
такій технології приготування газобетону із вмістом фосфогіпсу і золи-винос 
забезпечується найбільш оптимальне розпушування суміші і фіксація 
макроструктури з порами оптимальної форми. 

Дослідження впливу часу тривалості попередньої гідратації цементу на 
реологічні властивості всієї суміші, а також на середню щільність, міцність на 
стиск газобетону приведено в табл.2. 

Таблиця 2 
Фізико-механічні властивості ніздрюватих виробів 

№ 
досл. 

Тривалість 
активації, хв 

Середня 
густина, кг/м3 

Границя міцності 
на стиск, МПа 

Коеф. Конструк. 
якості, МПа•м6 /т2 

1 0 1080 3,1 0,11 
2 10 1010 2,9 0,12 
3 15 920 2,5 0,147 
4 20 860 2,4 0,149 
5 30 880 2,5 0,14 
6 40 1000 2,76 0,13 
7 50 1020 2,82 0,13 
8 60 1050 2,9 0,124 

 
Як видно з табл.2 щільність ніздрюватого бетону складає 860-1080кг/м3, 

міцність на стиск коливається від 2,4 до 3,1МПа. 
Використання червоних шламів для фізико-хімічної активації ЗВ також 

позитивно відображається на характеристиках комплексного в’яжучого і самих 
зразків будівельних матеріалів. Авторами в роботах [14-15] доведено, що 
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додавання бокситового шламу до складу золоцементної суміші забезпечує 
інтенсифікацію процесів новоутворень мінерально-фазового складу матеріалу.  

Висновки. 
Запропоновано виготовляти ніздрюваті бетони з використанням відходів 

промисловості. Основою газобетонної суміші є безвипалювальне в’яжуче, 
отримане на основі фосфогіпсу, червоного шламу та золи-винос. Міцність на 
стиск ніздрюватих виробів складає 2,5-3,0 МПа при густині 850-1050 кг/м3. 
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Abstract 
It is proposed to produce cellular wall materials using industrial wastes of Vinnytsia region. 
Key words: industrial waste, phosphogypsum, fly ash, red mud. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема, связанная с риском 

формирования профессиональной и профессионально обусловленной патологии, 
как результата влияния на работников комплекса производственных 
факторов условия труда. 
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труда, вредные факторы производства.  

Вступление. 
В результате воздействия вредных производственных факторов у 

работников могут возникнуть профессиональные заболевания. 
Профессиональные заболевания развиваются в результате более или менее 

длительного периода работы, в течение которого в организме человека под 
воздействием вредного производственного фактора накапливается критическая 
масса токсичного или вредного вещества (газов, паров, пыли), а также если в 
нем происходят постепенные изменения физиологических функций отдельных 
органов или систем под воздействием вредных производственных   факторов 
(шум, вибрация, микроорганизмы, физические или эмоциональные перегрузки 
и т. п.). 

Период накопления этой массы или изменений в организме до момента, 
когда они начнут себя проявлять и могут быть отчетливо и однозначно 
выявлены при медицинских обследованиях работающего, называется периодом 
скрытого развития профессионального заболевания (латентный период). Его 
длительность зависит от характеристики вредного производственного фактора, 
интенсивности его воздействия на работающего, условий труда, эффективности 
применяемых технических средств защиты от неблагоприятного воздействия 
вредного фактора, мер санитарно-гигиенической профилактики, субъективных 
особенностей организма работающего и других показателей. 

При систематическом использовании на производстве комплекса 
профилактических мероприятий профессиональные заболевания у работающих 
не проявляются как в течение всего стажа работы, так и в отдаленный период 
жизни [1]. 
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На сегодняшний день риск развития профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний у трудоспособного населения 
Курской области остается достаточно высоким (согласно результатам 
исследований, проведенным за последние 5 лет). В этой связи, исследования по 
оценке условий труда и уровня профессиональной патологии среди работников 
производственной сферы являются актуальными.  

Цель исследования.  
Изучить влияние условий труда на уровень профессиональной 

заболеваемости работников производственной сферы, проживающих в Курской 
области, за 2015 год. 

Задачи исследования:  
- изучить структуру профессиональной заболеваемости в Курской области 

за 2015 год в зависимости от вида вредных факторов; 
- изучить распределение профессиональной заболеваемости по основным 

видам экономической деятельности. 
Методы исследования. Уровень профессиональной заболеваемости 

оценивался по результатам профосмотров и индивидуальных обращений в 
медицинские организации в абсолютных случаях и случаях вновь выявленных 
профессиональных заболеваний на 10 тыс. работников, осуществляющих свою 
деятельность на производственных объектах.  

Основной текст.  
На уровень профессиональной заболеваемости в Курской области 

существенное влияние оказывают условия труда - один из основных факторов 
риска формирования профессиональной и профессионально обусловленной 
патологии. Снижение влияния факторов трудового процесса на работников в 
течение их трудовой деятельности до уровней приемлемых рисков позволяет 
сохранить профессиональное здоровье работающих.  

В 2015 г. в Курской области зарегистрированы 26 случаев 
профессиональных заболеваний, возникших впервые. Показатель 
профессиональной заболеваемости составил 0,45 на 10 тыс. работников.  

Случаи профпатологии в 2015 г. регистрировались по 13 
административным территориям Курской области. Лидирующими по 
абсолютным показателям регистрации профессиональной патологии являются 
город Курск (8 случаев) и город Железногорск (3 случая).  

Случаев острых профессиональных заболеваний и случаев со смертельным 
исходом за период исследования не зарегистрировано. 

В 2015 г. отмечено снижение показателя инвалидности от тяжести течения 
профессионального заболевания и степени утраты профессиональной 
пригодности. Инвалидность в 2015 г. составляла 42,3% (11 случаев).  

Ведущим вредным фактором остаются физические перегрузки и 
перенапряжение отдельных органов и систем организма работников в процессе 
их трудовой деятельности – 65,4% (17 случаев). Профессиональная патология 
вследствие воздействия физических факторов производственных процессов 
выявлена в 3 случаях (11,5%), из них 2 от воздействия вибрации и 1 от 
шумового воздействия (поражения органов слуха зарегистрировано у 6 
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работников как второй диагноз профпатологии). Удельный вес 
профессиональных заболеваний от воздействия промышленных аэрозолей и 
химических веществ составил 26,9 % или 7 случаев, из них патология, 
вызванная воздействием свинца и его соединений – 6 случаев. В 1 случае 
подтвержден диагноз профессионального дерматита.  

В 2015 г. в группе заболеваний, причиной возникновения которых 
послужили физические перегрузки и перенапряжение отдельных органов и 
систем, превалируют: пояснично-крестцовая радикулопатия – 70,5%, моно- и 
полинейропатии – 23,5%, периартрозы, деформирующие остеоартрозы – 5,9%. 

В 2015 г. в группе профессиональных заболеваний, обусловленных 
воздействием физических факторов трудового процесса, основными 
нозологическими формами были: нейросенсорная тугоухость – 78% от 
количества всех заболеваний в группе, вибрационная болезнь – 22 %. 

Группа профессиональных заболеваний вследствие воздействия вредных 
химических факторов производства представлена в основном хроническими 
свинцовыми интоксикациями – 86% (6 случаев), бронхиальной астмой – 14% (1 
случай). 

В Курской области основной вклад в уровень профпатологии вносят 
предприятия АПК, на которых в 2015 г. зарегистрировано 13 случаев. Уровень 
профзаболеваемости среди работников обрабатывающего производства в 2015 
г. составил 10 случаев.  

В 2015 г. на производствах по добыче полезных ископаемых было 
зарегистрировано 3 случая профзаболеваний. Среди работников на объектах 
транспорта зарегистрирован 1 случай, среди работников стройиндустрии - 2. 
Зарегистрирован 1 случай профпатологии среди медицинского персонала – в 
2015 г. подтвержден диагноз профессионального дерматита.  

Наиболее высокий уровень профзаболеваемости был зарегистрирован на 
предприятиях, относящихся к разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» – 0,2 на 10 000 работников. Второе ранговое место по уровню 
профзаболеваемости занимает раздел «Обрабатывающие производства» - 
показатель в 2015 г. составил 0,12 на 10 000 работников. Далее следует раздел 
«Добыча полезных ископаемых» – 0,05 на 10 000 работников. По разделу 
«Транспорт и связь» (деятельность сухопутного транспорта, вспомогательная и 
дополнительная деятельность транспорта, связь) показатель 
профзаболеваемости составил 0,02 на 10 000 работников.  

Таким образом, приведенные выше статистические данные 
свидетельствуют о том, что неблагоприятные условия труда являются основной 
причиной профессиональных заболеваний.  

Заключение и выводы. 
Было изучено влияние условий труда на уровень профессиональной 

заболеваемости работников производственной сферы, проживающих в Курской 
области, за 2015 год. 

Были изучено влияния ведущих физических и химических вредных 
факторов производства на организм работников в процессе их трудовой 
деятельности.  
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Были получены результаты, позволяющие установить наиболее вредные 
производственные сферы, по высоким уровням профзаболеваемости.  
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Abstract  
(Расширенная аннотация, т.е. кратко все разделы статьи на англ.яз.). 
Annotation. The paper deals with the problem associated with the risk of forming a 

professional and professionally conditioned pathology, as a result of the impact on workers of a 
complex of production factors working conditions.  

Key words: occupational diseases, occupational pathology, working conditions, occupational 
hazards. 

Introduction.  
As a result of exposure to harmful production factors, workers may experience occupational 

diseases. 
To date, the risk of developing occupational and production-related diseases among the able-

bodied population of the Kursk region remains quite high (according to the results of studies 
conducted over the past 5 years). In this regard, studies on the assessment of working conditions 
and the level of occupational pathology among workers in the production sector are relevant. 

Main text. 
The level of occupational morbidity in the Kursk region is significantly influenced by working 

conditions - one of the main risk factors for the formation of a professional and professionally 
conditioned pathology. Reducing the impact of labor process factors on workers during their work 
activities to levels of acceptable risks helps preserve the professional health of workers. 

Thus, statistics show that unfavorable working conditions are the main cause of occupational 
diseases. 

Conclusion and conclusions. 
The effect of working conditions on the level of occupational morbidity of workers in the 

production sector living in the Kursk region for the year 2015 was studied. 
The influence of the leading physical and chemical harmful factors of production on the 

organism of workers in the course of their labor activity was studied. 
The results were obtained, allowing to establish the most harmful production areas, at high 

levels of occupational diseases. 
References: (по стандарту "Harvard, http://www.bibme.org/apa/journal-citation/new 

(выбрать InPrint или OnLine)) 
1. Kosarev, V.V. and Babanov, S.A. (2011). Occupational diseases: Proc. Allowance, 

University textbook: INFRA-M, Moscow, Russia. 
Статья отправлена: 13.12.2017 г. 

© Кобзарева Е.В., Котельникова Л.В., Постаралкин В.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 117 



 

СОДЕРЖАНИЕ / Contents 
 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY 
Финансы, денежный оборот и кредит / Finance, money circulation and credit 

ЦИТ: 417-004 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИСУТСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
ADVANTAGES AND PROBLEMS OF THE PRESENCE OF STATE BANKS IN THE 
BANKING SECTOR 
к.э.н., доцент Фурсова В.А. / c.e.s., as. prof. Fursova V.A. 
магистр Ветрова Н.С. / master Vetrova  N.S.………………………………………………5 
 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения /  
World Economy and International Economic Relations 

ЦИТ: 417-034 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАЛЮТНО-КУРСОВОГО РЕЖИМУ 
ДОЛАРИЗАЦІЇ 
ECONOMIC EFFECTIVENESS OF EXCHANGE RATE ARRANGEMENT IN THE  
FORM OF DOLLARIZATION 
Лизун М.В. / Lyzun M.V. к.е.н., доц. / c.e.s., as.prof.…...…………………………………10 
 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ / MANAGEMENT AND MARKETING 
Государственное управление / Public administration 

ЦИТ: 417-008 
ДЕРЖАВНИЦЬКЕ БАЧЕННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ 
УПРАВЛІНЦІВ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ 
STATE VISION IS IN RELATION TO IMPROVEMENT OF JURISDICTIONS OF 
UPRAVLINCIV OF FORCES OF GUARD OF LAW AND ORDER OF UKRAINE 
д. н. з держ. управління, доцент Орлов М. М. / Doctor of Sciences in Public Administration, 
Associate Professor Orlov N.……………………………………………………….……18 

 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ / TOURISM AND RECREATION 

Теоретические и методологические основы туризма и рекреации /  
Theoretical and methodological foundations of tourism and recreation 

ЦИТ: 417-033 
УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 
TERMS OF FORMING OF MARKETING ENVIRONMENT 
BUSINESS OF UKRAINE 
Шевченко О. / Shevchenko O. 
Сильчук Т. / Silchuk T.…………………………………………………………………27 

 
 
 
 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 118 



 

ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ /  
EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY 

Общая и дошкольная педагогика / General and pre-school pedagogy 
ЦИТ: 417-027 
ВПЛИВ ПСИХОГІМНАСТИКИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ 
INFLUENCE OF PSYCHO-GYMNASTICS ON MENTAL HEALTH OF PRESCHOOL 
CHILDREN AND FEATURES OF ITS APPLICATION IN THE EDUCATIONAL  
PROCESS AT PRESCHOOL INSTITUTIONS. 
к.п.н., ст. викладач Лісневська Н.В. / c.t.s., senior lecturer Lisnevska N.V.…………………32 
 
ЦИТ: 417-032 
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА 
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
IMPLEMENTATION OF TEXTOCENTRIC APPROACH IN UKRAINIAN LANGUAGE 
CLASSES BY USING TRADITIONAL AND INNOVATIVE TEACHING METHODS 
Шиянюк  Л. В. / Shyianiuk L. V.………………………………………………………..36 
 

Коррекционная и социальная педагогика / Corrective and Social Pedagogy 
ЦИТ: 417-038 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ  
НАВИЧКИ В УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
PECULIARITIES OF ORPHOGRAPHIC SKILLS  
FORMATION OF PUPILS OF SPECIAL SCHOOL 
Дмитрієва І. В. / Dmitrieva I. V. д. п. н., проф./d. p. s., prof. 
Одинченко Л. К. / Odynchenko L.K.  к. п. н., доц. /c.p. s., as.prof.…………………………43 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ /  
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения / 
Physical culture, physical training of different population groups 

ЦИТ: 417-002 
ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И УСПЕВАЕМОСТЬ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
INFLUENCE OF SPORT ON PERSONALITY QUALITIES AND PROGRESS OF STUDENT 
YOUNG PEOPLE 
ст. преподаватель Косырева И.И/ an item is a teacher  Kosyreva I.I. 
ст. преподаватель Рожко Г.Т./ an item is a teacher Rojco GT  
ст. преподаватель Шарипова Г.К./ an item is a teacher SharipovaGK ……………………...47 

 
 
 
 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 119 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / AGRICULTURE 
Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство /  

Agronomy, animal husbandry and forestry 
ЦИТ: 417-009 
SPATIAL HETEROGENEITY OF SOIL COVER AND WATER REGIME OF 
SOILS IN FLAT FOREST-STEPPE 
Starodubtsev V.M., d.b.s., prof. , Basarab R.M., c.t.s., as. prof.  
Komarchuk D.S., c.t.s., as. prof., Vlasenko I.S., PhD student….…………………………….51 
 

ЦИТ: 417-016 
ВПЛИВ СЕЗОНУ РОКУ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА  
MILK CHEMICAL COMPOSITION DEPENDING ON THE SEASON OF THE YEAR 
к.с-г.н., доц. Антонюк Т.А. / c.а.s., as.prof. Antoniuk T.A. 
студентка Бербен Т.А. / student Berben T.A.……………………………………………..58 
 

ЦИТ: 417-017 
МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ М’ЯСНИХ ПОРІД ЗА РІЗНИХ ТІСНОТИ І 
СПРЯМУВАННЯ ІНБРИДИНГУ 
MILKABILITY OF BEEF COWS DEPENDING ON DEGREE AND 
DIRECTION OF INBREEDING 
д. с.-г. н., проф. Угнівенко А. М. / d.a.s. prof. Ugnivenko А. М……………………………61 
 

ЦИТ: 417-018 
HEREFORD BREED OF CATTLE 
ГЕРЕФОРДСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
d.a.s. Ugnivenko А. N. / д. с.-х. н., проф. Угнивенко А. Н.………………………………...65 
 

ЦИТ: 417-035 
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ПЕРШОГО 
ПЛІДНОГО ОСІМЕНІННЯ  
MILK PRODUCTIVITY OF COWS AT DIFFERENT AGE OF FIRST INSEMINATION 
Кос Н.В. / Kos N.V. к.с.-г.н., доц. / с.а.s., as. prof. 
Тенетник І.М. / Tenetnyk I.M. студентка магістратури / master’s student…………………..69 
 

ЦИТ: 417-036 
ВПЛИВ ВІКУ ОТЕЛЕННЯ М’ЯСНИХ КОРІВ НА ЖИВУ МАСУ ТА 
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЇХ ПОТОМКІВ ДО ВІДЛУЧЕННЯ  
THE INFLUENCE OF BEEF COWS’ AGE AT CALVING ON LIVEWEIGHT AND 
OFFSPRING SURVIVAL TO WEANING  
к.с.-г.н., доц. Кос Н.В. / с.а.s., as. prof. Kos N.V.…………………………………………73 
 

ЦИТ: 417-037 
ИЗУЧИТЬ ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В  
ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВОЛЬТИННОСТИ У ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА  
EFFECT OF ABIOTIC FACTORS ON VOLTINISM OF MULBERRY SILKWORM  
(BOMBYX MORI) AT EMBRYONAL STAGE 
Богословский В.В. / Bogoslovsky V.V. к.б.н. / PhD in Biological sciences 
Евлагина Е.Г. / Evlagina E.G. 
Юшко Н.И. / Yushko N.I.….……………………………………………………………77 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 120 



 

ЦИТ: 417-039 
СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛІДНИКІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ   
Бойко О.В., Коропець Л.А. 
к.с.-г.н., ст. наук. спів. / с.а.s., as. prof.  Boyko L.В. 
к.с.-г.н., доц. Коропец Л.А. / с.а.s., as. prof. Koropets L.A.………………………………..82 
 

ЦИТ: 417-040 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ І РОЗМІРУ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 
METHOD FOR DETERMINING THE TYPE AND SIZE OF THE MILKING STATION 
Носевич Д.К. / Nosevych D.K. к.с.-г.н., доц. / c.a.s., as.prof.….…………………………...85 
 

БИОЛОГИЯ / BIOLOGY 
Экология и Биотехнология / Ecology, Immunology and Biotechnology  

ЦИТ: 417-020 
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАСЕЙНА ГОРОДА КИЕВ 
ASSESSMENT OF AIR POLLUTION IN THE CITY OF KIEV 
Полетаева Л. Н. / Poletayeva L. N. к.г.н., доц. / с.g.s., as.prof. 
Грабовик М. М. / Hrabovyk M. M.………………………………………………………91 
 

ГЕОГРАФИЯ / GEOGRAPHY 

Физическая, экономическая и социальная география /  
Physical, economic and social geography 

ЦИТ: 417-003 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛЬТЫ РЕКИ РИОНИ  
CHANGES IN THE RIONI RIVER DELTA  
д.б.н., проф. Стародубцев В.М. / d.b.s., prof. Starodubtsev V.M.………………………….98 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО /  
ART, ARCHITECTURE AND BUILDING  

Современные строительные технологии и материалы /  
Modern construction techniques and materials 

ЦИТ: 417-015 
НІЗДРЮВАТІ БЕТОНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ 
CELLULAR CONCRETE USING INDUSTRIAL WASTE 
к.т.н., доц. Лемешев М.С. / c.t.s., as.prof. Lemeshev M.S. 
к.т.н., доц. Березюк О.В. / c.t.s., as.prof. Berezyuk O.V.………………………………….108 
 

МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА /  
MEDICINE, VETERINARY AND PHARMACY 

Профилактическая медицина / Preventive medicine 
ЦИТ: 417-023 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  
ANALYSIS OF THE IMPACT OF WORKING CONDITIONS ON THE LEVEL OF 
OCCUPATIONAL MORBIDITY OF WORKERS AT PRODUCTION FACILITIES 
к.ф.н., асс. Кобзарева Е.В. / с.рh.s., аss. Kobzareva E.V. 
к.б.н., ст. преп. Котельникова Л.В. / c.b.s., st. prep. Kotelnikova L.V. 
Постаралкин В.Н. / Postaralkin V.N.…………………………………………………...114 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 121 



 

Экспертно-рецензионный Совет журнала 
Expert-Peer Review Board of the journal 

 
Абдулвелеева Рауза Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия 
Артюхина Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет, 

Донбасский государственный педагогический университет, Украина 
Афинская Зоя Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Россия 
Башлай Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Українська академія банківської справи, Украина 
Белоус Татьяна Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент, Буковинська державна медична академія, Украина 
Бондаренко Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, ПГУ им. Т.Г. Шевчекнко, кафедра психологии, ПМР 
Бутырский Александр Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, Россия 
Войцеховский Владимир Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, Украина 
Гаврилова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г.И.Носова, Россия 
Гинис Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Южный федеральный университет, Россия 
Гутова Светлана Георгиевна, кандидат философских наук, доцент, Нижневартовский государственный университет, Россия 
Зубков Руслан Сергеевич, кандидат экономических наук, ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" г. Николаев, Украина 
Ивлев Антон Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И.Носова, Россия 
Идрисова Земфира Назиповна, кандидат экономических наук, доцент, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Россия 
Илиев Веселин, кандидат технических наук, доцент, Болгария 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Одеський національний морський університет, Украина 
Кириллова Татьяна Климентьевна, кандидат экономических наук, доцент, Иркутский государственный университет путей 

сообщения, Россия 
Коваленко Татьяна Антольевна, кандидат технических наук, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики,  Россия 
Котова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Россия 
Лобачева Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, Горный университет, Россия 
Ляшенко Дмитрий Алексеевич, кандидат географических наук, доцент, Національний транспортний університет,  Украина 
Мельников Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, Украина 
Мороз Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, Національний університет "Львівська політехніка", Украина 
Музылёв Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный технический университет 

сельского хозяйства имени Петра Василенко, Украина 
Надопта Татьяна Анатолиевна, кандидат технических наук, ст. преп, Хмельницький національний університет, Украина 
Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, Россия 
Осипов Виктор Авенирович, доктор географических наук, профессор, Тюменский государственный университет, Россия 
Привалов Евгений Евграфович, кандидат технических наук, доцент, Ставропольский государственный аграрный университет, 

Россия 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет, 

Россия 
Сегін Любомир Васильович, кандидат филологических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет, Украина 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, Волгоградская государственная академия физической 

культуры, Россия 
Сергиенко Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, Львівський національний медичний університет ім. 

Данила Галицького, Украина 
Сочинская-Сибирцева Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, Кіровоградський державний технічний 

університет, Украина 
Сысоева Вера Александровна, кандидат архитектурных наук, доцент, Белорусский национальный технический университет, 

Беларусь 
Тлеуов Асхат Халилович, доктор технических наук, профессор, Казахский агротехнический университет, Казахстан 
Ходжаева Гюльназ Казым кызы, кандидат географических наук, Россия 
Чигиринский Юлий Львович, кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, 

Россия 
Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгейский государственный университет, Россия 
Шпинковский Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет,  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 122 



 

 
 
 
 
 

Научное издание 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD 

Выпуск 49 
Том 2 

Экономика, Менеджмент и маркетинг, Туризм и рекреация 
Философия и филология 

Педагогика,  психология и социология 
Физическое воспитание и спорт 

Сельское хозяйство, Биология, География 
Искусствоведение, архитектура и строительство 

Медицина, ветеринария и фармацевтика 
 

На русском, украинском  и английском языках 
 

Свидетельство СМИ  
ПИ № ФС 77 – 62059 
ЭЛ № ФС 77 – 62060 

 
Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2017»  
(с 15 по 20 декабря 2017 г.) 

на сайте www.sworld.education 
Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 

рекомендованы к изданию в журнале.  
 
 
 

Разработка оригинал-макета – ООО «Научный мир» 
 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Усл.печ.л. 7,15 
Тираж 300. Заказ №К17-4. 

Подписано: 20.01.2018 
 

ООО «НАУЧНЫЙ МИР» 
153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317 

e-mail: orgcom@sworld.education 
www.sworld.education 

Идентификатор субъекта издательского дела №9906509  
Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 123 


