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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "SWorldJournal" получил 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.  
Учрежден в 2018 году. Периодичность выхода: два раза в год. 
Основными целями журнала являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• 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 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.  
Журнал зарегистрирован в INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "SWorldJournal" отримав велике визнання серед вітчизняних і 
зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, Казахстану, 
Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2018 році. Періодичність виходу: два рази на рік 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal" has gained considerable recognition among domestic 
and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, 
Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2018. Рeriodicity of publication: twice a year 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
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.  
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). 
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. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
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.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
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.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
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. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки 
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат, 
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових 
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик. 
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної 
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з 
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів, 
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в 
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень. 
Зі свого боку редакція готова докласти всіх зусиль до виявлення та припинення подібних неприйнятних 
практик. Ми обіцяємо вживати відповідних заходів, а також звертати пильну увагу на будь-яку надану нам 
інформацію, яка буде свідчити про неетичну поведінку того чи іншого автора. 
Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить 
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною 
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при 
дотриманні максимальної відкритості і публічності.  
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Анотація. Методи і технології, які використовує професійний дизайнер для створення 
предметів, можуть бути успішно використані для вирішення бізнес-завдань, що постають 
перед керівниками підприємств. Дизайн-мислення ефективно допомагає переосмислити 
сутність бізнесу, краще зрозуміти потреби клієнтів, знайти унікальну і прибуткову нішу 
для стартапу і навіть успішно реалізувати будь-який проект. 

Ключові слова: менеджмент, дизайн-мислення, ефективність управління, 
клієнтоорієнтованість, критичне мислення, новаторське мислення. 

Революція в сфері комунікацій, що розпочалася з появою Інтернету, 
скоротила відстані і надала небачені досі можливості обмінюватися поглядами і 
створювати нові ідеї. Біологія, хімія і фізика об’єдналися в біотехнології і 
нанотехнології, що продукує появу нових ліків і дивовижних матеріалів.  

А тому лише техноцентричний погляд на інновації сьогодні не забезпечує 
стабільності, а філософія управління, заснована на виборі старих стратегій, 
поступиться місцем новим розробкам в Україні або за кордоном. Управлінцям 
потрібні нові рішення – інноваційні продукти, що поєднують потреби індивідів 
і потреби суспільства в цілому; нові ідеї, що дозволятимуть вирішувати 
глобальні проблеми охорони здоров’я, бідності й освіти; нові стратегії, що 
призводять до змін у світі, нові цілі, які б об’єднували людей навколо. Важко 
уявити інший час, коли проблеми, що постають перед людством, настільки 
перевершували б власні творчі ресурси для їх вирішення. Натхненні інноватори 
беруть участь в «мозкових штурмах», навчаються різноманітним прийомам і 
трюкам, але рідко дають світові нові продукти, послуги або стратегії. 

А тому потрібен новий підхід до інновацій − потужний, ефективний, 
широкодоступний, інтегрований в усі аспекти бізнесу і суспільства; такий 
підхід, який окремі люди і цілі команди зможуть використовувати для 
створення проривних ідей, які можуть бути втілені в життя і, таким чином, 
змінити його. Саме таким підходом виступає дизайн - мислення. 

Дослідженнями методики дизайн-мислення в бізнесі займалися як 
закордонні так і вітчизняні вчені: Т.Браун, Н.Геселева, Джілл Вуділла У., Колко 
Дж., Г.Саймон, М.Сетінкая, Дж.Сколдберг, О.Храмкова, та ін. Але й досі 
залишаються невирішеними актуальні проблеми співвідношення методів 
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дизайн-мислення з іншими підходами до вирішення винахідницьких і 
маркетингових завдань. 

На сьогоднішній день активно використовують методи, що базуються на 
командній креативній роботі, прикладом якої є дизайн-мислення. Модель 
Design thinking була розроблена на початку 1960-х в університеті м. Стенфорд 
(США). Класична версія курсу надавала можливість осягнути таємницю 
новаторського мислення за допомогою декількох взаємопов'язаних ланок, а 
саме: розуміння, фокусування, ідеї, прототипу та тесту. Design thinking має 
широке застосування у світі. На сьогоднішній день активно подібними 
методиками користуються одні з найбільших «акул» бізнесу: Microsoft, 3M і 
SAP, а також міжнародні консалтингові агенції Boston Consulting Group, 
McKinsley і Bain. 

Design thinking – це метод практичного, креативного вирішення проблем та 
створення рішень з метою покращення майбутніх результатів. У цьому 
відношенні цей підхід є формою мислення, де ціллю є покращення ситуації 
замість вирішення певної проблеми. Зважаючи як на поточні, так і на майбутні 
умови та властивості задачі, альтернативні рішення можуть розглядатися 
одночасно. Design thinking виявляє та досліджує як відомі, так і неоднозначні 
аспекти поточної ситуації задля пошуку схованих параметрів та вільних шляхів, 
що можуть привести до рішення [2]. Тобто, дизайн-мислення − це комплекс 
світоглядних і методологічних установок, активне оформлення яких почалося 
більше десяти років тому як реакція на виникнення нового економічного 
устрою з неминучою переоцінкою цінностей старої економіки. 

Одним з ключових світоглядних принципів дизайн-мислення є емпатія − 
вміння поглянути на світ очима інших людей, зрозуміти їхні потреби, бажання, 
та завдання, які постають перед ними. Саме цього вимагає від сучасного бізнесу 
кардинальна трансформація культури споживання. Інша особливість дизайн-
мислення − це міждисциплінарність його платформи, що дозволяє залучати до 
діалогу фахівців із різних галузей: науки і технології, дизайну та інжинірингу, 
мистецтва і гуманітарних галузей − психологів, антропологів, культурологів. 

З методологічної точки зору підходи дизайн-мислення відносяться до 
евристичних прийомів вирішення проблем в умовах невизначеності − так 
званих нестандартних завдань, яким зазвичай протиставляються завдання, не 
пов’язані з творчим пошуком [3]. Таким чином, дизайн-мислення з точки зору 
оптимізації процедур з пошуку відповідей на складні багаторівневі проблеми не 
є принципово новим методом.  

Під впливом жорстокої конкуренції світові компанії змушені 
трансформувати власні підходи до створення інноваційних продуктів, що 
призводить до розширення і переосмислення функцій дизайну. З тактичного 
інструменту дизайн поступово перетворився на справжнісінький стратегічний 
ресурс бізнесу. Виявилось це, зокрема, в появі в інноваційній практиці 
компаній-лідерів якісно інших способів дослідження ринку − так званих 
«Дизайн-досліджень», що дозволяють в більш повній мірі виявляти потреби 
споживачів, на підставі яких необхідно розробляти новий продукт.  

Дизайн-мислення починається з навичок, яким інженери і дизайнери 
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навчалися протягом десятиліть в своєму прагненні поєднати потреби людей і 
доступні технічні ресурси з урахуванням природних обмежень бізнесу. 
Інтегруючи бажане з точки зору людини, технологічно можливе та економічно 
виправдане, дизайнери змогли створити продукти, якими ми користуємося й 
дотепер. Дизайн-мислення заводить нас на крок далі, передаючи всі ці 
інструменти людям, які ніколи не вважали себе дизайнерами, але які тепер 
можуть застосовувати такі інструменти при вирішенні найширшого спектра 
проблем. 

Дизайн-мислення використовує можливості, наявні у кожної людини, але 
не враховуються в стандартних методах вирішення проблем. Такий метод 
заснований на здатності людини до інтуїтивного відчуття, до розпізнавання 
паттернів, до створення ідей, що містить не тільки функціональний, але і 
емоційний компонент, до вираження себе не тільки словами або символами. 
Ніхто не хоче управляти компанією на підставі почуттів, інтуїції і натхнення, 
але надмірна впевненість в раціоналізмі і аналітичному підході також є 
небезпечною. Інтегрований підхід, який лежить в основі дизайн-мислення, 
пропонує іншу альтернативу. 

Human Centered Design − це творчий підхід до вирішення проблем, який 
допомагає сфокусуватися на своїй цільовій аудиторії під час роботи над 
створенням нового товару або послуги і зрозуміти, які потреби і проблеми є у 
таких людей. Методологія Human Centered Design включає інструменти для 
створення портрета користувача, а також розуміння сценаріїв взаємодії 
користувачів з товаром або послугою. 

Саме слово «дизайн» найчастіше асоціюється з будь-яким об’єктом або 
кінцевим результатом, але це не єдине його значення. У 1969 році Г.Саймон в 
своїй книзі “Sciences of the Artificial” визначив дизайн − як процес 
перетворення існуючих умов в бажані. Таким чином, дизайн-мислення − це 
процес, який завжди орієнтований на створення кращого майбутнього і пошук 
нових рішень для комплексних проблем в різних галузях. 

Головною особливістю дизайн-мислення, на відміну від аналітичного 
мислення, є не критичний аналіз, а творчий процес, в якому деколи 
найнесподіваніші ідеї призводять до найкращого вирішення проблеми. 
А тому в дизайн-мисленні можна виділити наступні етапи: емпатія; визначення 
проблеми (фокусування); дослідження (генерація ідей); вибір ідеї; 
прототипування; вибір найкращого рішення, впровадження рішення, оцінка 
результатів (тестування). Основні етапи наведено на (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Етапи дизайн-мислення 
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В процесі проходження цих етапів формулюються проблеми, задаються 
правильні питання, придумуються ідеї і обираються найкращі рішення. При 
цьому, наведені на рис. 1 етапи, не є лінійними − різні етапи можуть проходити 
одночасно і повертатися до певних етапів за необхідності. 

Визначення проблеми − це важливий етап дизайн-мислення, оскільки якщо 
невірно визначити, в чому проблема, то і рішення теж буде не вірним. Після 
того, як було визначено проблему, потрібно також визначити, хто є кінцевим 
користувачем (тобто чия проблема вирішується?) і якого результату необхідно 
досягти (що є успішним результатом проекту?). 

Другий етап в дизайн-мисленні − дослідження (фокусування) − 
починається з огляду історії проблеми: чи стикався хтось з цією проблемою до 
цього? Як цю проблему намагалися вирішити? Чи були рішення успішними, чи 
ні? Чому? та інші запитання. Огляд історії допоможе уникнути «винаходу 
велосипеда» і тих помилок, які вже були здійснені до цього. 

На цьому етапі важливою є взаємодія з кінцевими користувачами 
(споживачами) − рекомендується поговорити з ними і почути їхню думку про 
проблему, а також їхні ідеї про те, як цю проблему можна вирішити. Іноді 
найбільш ефективним способом дізнатися щось про проблему буде 
спостереження, оскільки може виявитися, що в реальності ці користувачі 
ведуть себе не зовсім так, як вони розповідали експертам. 

На етапі генерації ідей необхідно зібрати всю наявну інформацію і 
зрозуміти потреби споживачів (користувачів, клієнтів). Потім розпочинається 
найцікавіший процес − процес мозкового штурму. Головне завдання мозкового 
штурму − придумати якомога більше різних ідей, які вирішують проблему. Далі 
обирається найкраща ідея.  

На наступному етапі – прототипування – створюються кілька варіантів  
майбутнього продукту або рішення, які демонструються різним людям, 
включаючи кінцевих споживачів. На цьому етапі важливо отримати зворотній 
зв’язок, який дозволить удосконалити продукт, а потім створити його прототип. 

Створення та впровадження продукту − це ще не останній етап в процесі 
дизайн-мислення. Важливо оцінити те, що було отримано, і, якщо потрібно, 
доопрацювати або змінити продукт. Важливим є отримання зворотного зв’язку 
від споживачів, потенційних клієнтів, що дозволить дізнатися, як можна 
покращити розроблений продукт.  

За допомогою дизайн-мислення і такого творчого підходу, який описаний 
вище, можливо отримати не тільки хороший результат, але і результат, який 
набагато перевершує початкові очікування. Це причина, з якої методологія 
дизайн-мислення є популярною на сьогодні в багатьох сферах діяльності, і 
причина, з якої некомерційні організації також можуть успішно застосовувати 
дизайн-мислення, придумуючи та впроваджуючи ефективні рішення для тих 
проблем, з якими вони стикаються у своїй діяльності. 

Складність сучасних проектів змушує дизайнерів об’єднуватися в 
команди. Так, над моделлю автомобіля працюють кілька десятків дизайнерів, а 
над кожним новим будинком працюють сотні архітекторів. Більш того, 
дизайнери нерідко доводиться співпрацювати з психологами, експертами в 
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галузі бізнесу, письменниками та режисерами. У творчих колективах постійно 
з’являються вакансії, у вимогах до яких вказано вміння взаємодіяти на стику 
дисциплін. Це вміння відрізняє представників міждисциплінарних команд від 
працівників багатодисциплінарних груп, де кожен фахівець виконує свою 
роботу. 

Дизайн-мислитель може бути архітектором, який вивчав психологію, 
художник зі ступенем MBA або інженер з досвідом маркетолога. У 
багатодисциплінарної команди кожен відстоює свою професійну точку зору, 
що стає причиною безперервних суперечок. У міждисциплінарній команді ідея 
− це колективна власність, і кожен несе за них відповідальність. 

На весь період проекту за командою необхідно закріпити спеціальний 
простір для проведення експериментів й ітерацій. Проектні майданчики мають 
бути досить просторими, щоб зібрати на них всі матеріали досліджень, 
фотографії, плани, дані і прототипи. Візуальна доступність всіх матеріалів 
сприяє ідентифікації моделей та стимулює творчий синтез. 

Добре організований робочий простір підтримує зв’язок між членами 
команди, навіть якщо хтось із них відсутній, значно підвищує продуктивність 
команди за рахунок тісної взаємодії співробітників і покращує комунікацію з 
клієнтами і партнерами. Наприклад, компанія Procter & Gamble побудувала в 
Цинциннаті спеціальну інноваційну лабораторію під назвою Центр для 
прискорення процесу створення діючих прототипів. 

В основі дизайн-мислення лежить позитивне ставлення до конкурентних 
обмежень. На першій стадії дизайнерського процесу важливо визначити 
серйозні обмеження і оцінити їх. Обмеження найкраще розглядати виходячи з 
трьох критеріїв успішних ідей: 

1) реалізація − наскільки ідея є функціональною; 
2) життєздатність − чи може ідея стати частиною бізнес-моделі; 
3) доцільність − чи має ідея сенс і цінність для людей. 
Досвідчений дизайнер вміє подолати кожне з наведених обмежень, а 

дизайн-мислитель спроможний їх збалансувати. Популярна консоль для 
відеоігор Nintendo Wii − чудовий приклад балансу можливостей бути 
реалізованим, життєздатним і доцільним. Керівництво компанії Nintendo вчасно 
зрозуміло, що можна змістити фокус з екранної графіки, і розробили 
технологію жестикуляційного контролю, що знизило виробничі витрати і 
багаторазово збільшило прибуток компанії. 

Дизайн-мислителі не вирішують окремі проблеми, а займаються проектом 
в цілому.Проект − це та рушійна сила, яка веде ідею від зародження до 
втілення. Дизайн-мислення створює природні тимчасові рамки, що забезпечує 
дисципліну і дає можливість бачити прогрес, вносити зміни на будь-якому етапі 
і змінювати напрям діяльності. Таким чином, ясність, напрямок і межі проекту 
допомагають підтримувати стабільно високий рівень творчої енергії. 

На сьогодні підходи дизайн-мислення активно використовують в 
інноваційному підприємництві – для створення нового бізнесу, а також для 
генерації бізнес-моделей. Виразною стає тенденція застосування апарату 
дизайн-мислення для формування бажаних сценаріїв розвитку майбутнього, 
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адже діяльність будь-якої організації все більшою мірою буде визначатися 
цілісним баченням того суспільства, для побудови якого вона слугує. Design 
thinking – це популярна концепція прийняття рішень у бізнес-світі. Різноманітні 
організації: підприємницькі стартапи, великі корпорації, державні структури та 
соцустанови експериментують з дизайн-мисленням як з альтернативним 
підходом до традиційного вирішення задач. Дизайн-мислення – реалізована 
методика, якою користуються найвідоміші корпорації світу для створення 
інноваційних рішень та втілення їх у життя.  
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Abstrakt. The methods and technologies used by a professional designer to create objects can 

be successfully used to solve business problems facing business executives. Design thinking 
effectively helps rethink the essence of the business, better understand customer needs, find a 
unique and profitable niche for startups, and even successfully implement any project. 

Today, design thinking approaches are actively used in innovative entrepreneurship - to 
create new business, as well as to generate business models. The tendency of using the apparatus of 
design thinking to form the desirable scenarios for the development of the future becomes clear, 
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because the activity of any organization will increasingly be determined by the holistic vision of the 
society for which it serves. Design thinking is a popular decision-making concept in the business 
world. Various organizations: business start-ups, large corporations, government agencies and 
social institutions are experimenting with design thinking as an alternative approach to traditional 
problem solving. Design thinking is a technique used by the world's most famous corporations to 
create innovative solutions and bring them to life. 

Keywords: management, design thinking, management effectiveness, client orientation, 
critical thinking, innovative thinking. 
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Abstract. The production field of plastic products is one of the most important fields of the 
industry in the world. At the same time one of the most used for processing polymers are the screw 
machines, including screw extruders, which using for the granular polymers processing. When 
designing these machines, it is important to take into account the conditions of friction of the 
processed granular material, but such research is usually carried out for a solid polymer. Also, for 
granular polymers, there is no single method for the experimental determination of the friction 
coefficient and the lateral pressure coefficient, which makes it relevant to create new devices, 
research methods and carry out appropriate experiments. The article presents the results of the 
experimental research of the friction coefficient and the lateral pressure coefficient for the granular 
polystyrene. The article shows the influence on the friction coefficient and the lateral pressure 
coefficient of the researching material such parameters as: the pressure, the temperature, the 
circular rotation speed of the rotor and the height of the layer of granules. 

Key words: polymer, granule, extruder, friction, lateral pressure coefficient, temperature, 
circular rotation speed. 

Introduction. 
The production field of plastic products is one of the most important fields of the 

industry in the world. The screw machines are often used in the manufacture of 
plastic products, including screw feeders and screw extruders [1–3]. The study of the 
extrusion process of the polymeric materials is an actual task, as there is a steady 
demand for products made of polymeric materials and compositions based on them. 
A considerable part of the polymers undergoes extrusion at least once during its 
production in the polymerization reactor to the final product or to the semi-finished 
product. 

When designing screw equipment, it is important to consider the friction 
coefficient (KFR) and the lateral pressure coefficient (KLP) of the bulk material. These 
factors, in combination with other parameters, determine the design of the equipment 
devices and the parameters of the recycling process: the pressure, the temperature, the 
performance and the drive power. Also, these factors play a fundamental role as a 
means of creating conditions for the movement and the heating of the material. 
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Important parameters the KFR and the KLP operating modes are the influence of 
the following factors: the pressure, the temperature and the circular rotation speed of 
the rotor. In most of the existing researching, polymer materials are performed using 
the continuous samples, ignoring the interaction between the individual particles of 
the polymer, and the research of the KLP were carried out for a limited class of 
materials [4]. Because this data is not enough to get the overall picture of the 
behavior of granular polymers during their processing. 

Also there is no single method for the experimental determination of the KFR and 
the KLP, as well as the limited opportunities of most existing devices, which allowing 
research only the certain properties in the certain ranges. An overview of these 
devices is given in [4]. 

From the above it is necessary to create the new devices, through which research 
of the tribotechnical properties for the different types of the bulk materials will be 
possible, in particular for granular polymeric materials. Also important is the carry 
out appropriate experiments. 

Materials and methods.  
The authors have previously carried out the researching for the several types of 

the polymeric materials [5], however, the used device allowed measuring the 
dependences only for the KFR with the limited pressure ranges. For a more complete 
research a new device was created [6], which allows to take into account the 
influence of the investigated parameters to the KLP in a wider range of pressure, and 
to take into account the effect of the circular rotation speed of the rotor. 

The method of the research is given in [4]. To take into account the 
simultaneous impact of factors such as the pressure, the temperature, the circular 
rotation speed of the rotor and the height of the layer of granules on the KFR and on 
the KLP and for the reducing the experiments number, they were planned and 
implemented by the full factor experiment method [7]. 

The article shows the results of the researching for the granular polystyrene (PS) 
[8] which widely used in the industry due to its relatively low cost and ease of 
processing. With PS produce the widest range of products [9], which are primarily 
used in the domestic sphere of the human activity (the disposable ware and the 
packaging), in the construction industry (the thermal insulation boards and the 
sandwich panels), in the medical industry (the blood transfusion systems parts, the 
petri dishes and the disposable auxiliary tools) and in the other industries. 

Results and discussion.  
Using the regression equations obtained by the full factor experiment method, 

the graphical dependences of the KFR (fig. 1–3) and of the KLP (fig. 4–5) for granular 
PS were built. The curves built by using the linear approximation while the average 
value of the approximation reliability is not lower than 0.95 for the all curves. 

Fig. 1 shows the curves of the dependence of the KFR on the pressure at the 
different values of the temperature. We can see that as the pressure increases, the KFR 
decreases. We can also see that changing of the temperature changes the pattern of 
the decreasing dependence. A sharper decrease of the KFR at the high temperature can 
be explained by faster softening of the PS, which leading to its destruction at the 
friction boundaries at the same time with the formation of a small fraction. 
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Fig. 1. The dependence of the KFR of PS on the pressure P at the different values 

of the temperature t: 1 – 20 °С; 2 – 40 °С; 3 – 60 °С; 4 – 80 °С 
The author’s development 
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Fig. 2. The dependence of the KFR of PS on the pressure P at the different values 

of the circular rotation speed V: 
1 – 0,176 m/s; 2 – 0,244 m/s; 3 – 0,346 m/s; 4 – 0,448 m/s 

The author’s development 
 
On fig. 2–3 we can see the decreasing of the KFR from the pressure and we can 

also see that at the low pressure an increasing of the circular rotation speed causes a 
decreasing of the KFR. That can be explained by decreasing of the shear strength by 
softening the boundary layer with increasing of the load [10]. However, increasing 
the pressure and the circular rotation speed at the same time contributes to the 
increasing of the KFR, what can be explained by the release of the thermal energy 
which heats the friction surfaces, softens the PS granules and increases the friction 
between them. 
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Fig. 3. The dependence of the KFR of PS on the circular rotation speed V at the 

different values of the pressure P: 
1 – 0,044 MPa; 2 – 0,152 MPa; 3 – 0,314 MPa; 4 – 0,476 MPa 
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Fig. 4. The dependence of the KLP of PS on the pressure P at the different values 

of the temperature t: 1 – 20 °С; 2 – 40 °С; 3 – 60 °С; 4 – 80 °С 
The author’s development 

 
Fig. 4–5 show the dependence of the KLP on the temperature at the different 

values of the pressure. We can see that with the increasing pressure, the KLP for PS 
decreasing. This can be explained by the fact that with the increasing pressure, the 
polymer granules are compacted and begin to behave like a solid body thereby 
transferring the less pressure to the lateral surface. We can also see that at the low 
pressure the increasing of the temperature increases of the KLP, and at the high 
pressure the increasing of the temperature decreases of the KLP. This can be explained 
by the large compaction of the material when a certain pressure and a temperature is 
reached. 
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Fig. 5. The dependence of the KLP of PS on the temperature t at the different 

values of the pressure P: 
1 – 0,044 MPa; 2 – 0,152 MPa; 3 – 0,314 MPa; 4 – 0,476 MPa 

The author’s development 
 
Conclusions.  
The results of the experimental research of the granular PS frictional properties 

are considered. Was showed the influence on the KFR and the KLP of the researching 
material such parameters as: the pressure, the temperature, the circular rotation speed 
of the rotor and the height of the layer of granules. 

Was showed the dependence of the KFR for granular PS on the pressure is 
decreasing, the dependence of the KFR on the circular rotation speed is also 
decreasing, the dependence of the KFR on the temperature is increasing and the KFR is 
almost independent of the layer of granules. The KLP with the increasing of the 
temperature is increased. The KLP with the increasing the temperature, the pressure 
and the height of the layer of granules is decreased. 
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Анотація. Галузь виробництва виробів із пластмас є однією з найважливіших галузей 
світової промисловості, при цьому найбільш часто використовуваними для обробки 
полімерів є шнекові машини, у тому числі черв’ячні екструдери, що оброблюють 
гранульовані полімери. При проектуванні зазначених машин важливим є врахування 
експлуатаційних режимів тертя оброблюваного матеріалу, проте такі дослідження 
проводяться зазвичай для суцільного полімеру. Також для гранульованих полімерів відсутня 
єдина методика для експериментального визначення коефіцієнтів тертя та бокового 
тиску, що робить актуальним створення нових установок, методики дослідження та 
проведення таких досліджень. У статті наведено результати експериментальних 
досліджень коефіцієнтів тертя та бокового тиску для гранульованого полістиролу. 
Показано вплив на коефіцієнт тертя та коефіцієнт бокового тиску досліджуваного 
матеріалу таких параметрів, як тиск, температура, швидкість обертання ротору та 
висота шару гранул. 

Ключові слова: полімер, гранула, екструдер, тертя, коефіцієнт бічного тиску, 
температура, кругова швидкість обертання. 
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Анотація. В роботі розглянуто, для оригінальної  технології виробництва комбікормів 

в умовах господарства, обґрунтування  конструктивно-технологічні параметри блоків:  
подачі інгредієнтів комбікормів із бункерів їх накопичення, розвантаження інгредієнтів 
комбікормів із вагового дозатор та  його переміщення, подачі інгредієнтів комбікормів  в 
змішувач. . Отримані значення параметрів - діаметр шнеків, кут нахилу шнеків, частота 
обертання робочого органу шнеків, час завантаження, час розвантаження, потужність 
електродвигунів. Представлено  загальний вигляд технології механізованого  виробництва 
комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) з навантаженим 
резервуванням дозаторів і змішувачів при реалізації якої  були використані результати   
комп’ютерного моделювання блоку дозування та завантаження змішувача 

Ключові слова: технологія,  комбікорм, ваговий  дозатор , змішувач,  конструктивно-
технологічні параметри. 

Вступ. Вітчизняна і світова практика свідчить, що комбікорми необхідно 
виробляти по двох напрямках: складні комбікорми і  білково вітамінні добавки 
(БВД)  – на комбікормових заводах, а більш прості – на базі промислових БВД і 
білково вітамінні мінеральних добавок ( БВМД в) господарствах.  Комбікорми, 
приготовлені безпосередньо в господарстві у 1,5 – 2 рази дешевші від 
заводських. Тому їхнє виробництво на фермах і міжгосподарських 
комбікормових підприємствах стало умовою підвищення рентабельності 
галузей тваринництва. [1, 2].  

Мета досліджень. Обгрунтування  кунструктивних та технолгічних  
параметрів блоку дозування та завантаження змішувача технології виробництва 
комбікормів в умовах господарства 

Основний текст. Нами запропонована оригінальна технології 
виробництва комбікормів в умовах господарства  з навантаженим 
резервуванням змішувачів. Технологія  виробництва комбікормів яка включає 
таке основне обладнання: навантажувач зерна; наддробарковий бункер; 
дробарку; норію, бункери інгредієнтів комбікормів, кожен з яких має 
вивантажувальні шнеки, пересувний ваговий дозатор, який забезпечує 
вивантаження компонентів сировини в двох протилежних напрямках, та 
установлено з можливістю пересування уздовж витратних бункерів; 
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завантажувальні шнеки; та змішувачі інгредієнтів комбікормів на два, більше 
ніж вагових дозаторів, вивантажувальні шнеки.  

Для обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів блоку 
дозування та завантаження змішувача (рис. 1.) провели комп’ютерне 
моделювання. 
              

 
Авторська розробка 

 
З використанням математичного пакету MATLAB було проведено 

комп’ютерне моделювання блоку дозування та завантаження змішувача 
ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах 
господарства: блок подачі інгредієнтів комбікормів, б змішувача для функцій 
D(N,t), W(N,t), Wd(N,t), а також зворотних залежностей t(N,D), t(N,W), t(N,Wd), 
де: N — частота обертання шнека, об/хв; лок переміщення вагового дозатора, 
блок розвантаження вагового дозатора та блок завантаження  розглядалося 
змінювання від 80 до 600 з кроком 20; t — час роботи шнека, хв.; змінювався 
для блоку подачі інгредієнтів комбікорму від 4 до 10 з кроком 1, а для блоку 
розвантаження вагового дозатора та блоку завантаження змішувача, час мав 
значення 1, 2 або 3 хв.; D — діаметр шнека, мм; W — потужність, кВт; Wd — 
потрібна потужність двигуна, кВт при вазі завантажування інгредієнтів 
комбікормів 250, 500, 750 та 1000 кг. 

На основі отриманих результатів були побудовані поверхні  цільових 
функції блоку подачі інгредієнтів комбікормів із бункер які представлені на 
рис.2, поверхні цільових функції блоків розвантаження інгредієнтів 
комбікормів та  переміщення вагового дозатора на  рис.3 та поверхні цільових 
функції блоку подачі інгредієнтів комбікормів  в змішувач на рис. 4 

На основі аналізу результатів комп’ютерного моделювання блоку 
дозування та завантаження змішувача були визначені основні конструктивно 
технологічні параметри, які використані при подальшій розробці технології 
ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах 
господарства. Основні показники наведені в таблиці 1. 

 
Рис.1.  Схема блоку дозування та завантаження змішувача 

1 – бункер інгредієнтів комбікормів; 2 – завантажувальний шнек інгредієнтів 
комбікормів в ваговий дозатор; 3 – ваговий дозатор; 4 – завантажувальний 

шнек змішувача; 5 – змішувач інгредієнтів комбікормів 

  

 

 

   



SWorldJournal                                                                                                                                   Issue 2 / Part 2 

 ISSN 2410-6615                                                                                                                                   www.sworld.education 24 

 
Авторська розробка 

 

 
Авторська розробка 
 

На рис. 5 представлений загальний вигляд технології механізованого  
виробництва комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) з 
навантаженим резервуванням дозаторів і змішувачів при реалізації якої були 
використані результати комп’ютерного моделювання блоку дозування та 
завантаження змішувача. Отримані значення параметрів - діаметр шнеків, кут 
нахилу шнеків, частота обертання робочого органу шнеків, час завантаження, 
час розвантаження, потужність електродвигунів. 

Рис.2.  Поверхні  цільових функції блоку подачі інгредієнтів 
комбікормів із бункер інгредієнтів комбікормів 

 
Рис. 3 - Поверхні цільових функції блоків розвантаження інгредієнтів 

комбікормів та  переміщення вагового дозатора 
а - розвантаження інгредієнтів комбікормів; б - переміщення вагового дозатора 
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Таблиця 1  
Основні конструктивно технологічні показники блоку дозування та 

завантаження змішувача 
Найменування 

параметру 
Блок завантаження 

інгредієнтів 
комбікорму 

Блок 
розвантаження 

вагового дозатора 

Блок 
завантаження 

змішувача 
Діаметр шнека, мм 105 109 125 
Кут нахилу шнека, 

градуси 30 0 30 

Частота, об/хв 480 480 560 
Час завантаження, 
розвантаження, хв. 4 2 2 

Вага інгредієнтів 
комбікормів, кг. 250 250 250 

Потужність 
електродвигунів, кВт 0,37 0,37 0,37 
Авторська розробка 

 
Заключення  та висновки 
Проведене комп’ютерне моделювання дозволило визначити основні 

конструктивно-технологічні параметри блоку дозування та завантаження 
змішувача ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в 
умовах господарства . Отримані значення параметрів - діаметр шнеків, кут 
нахилу шнеків, частота обертання робочого органу шнеків, час завантаження, 
час розвантаження, потужність електродвигунів. 

 

Рис. 4. - Поверхні цільових функції блоку подачі інгредієнтів 
комбікормів  в змішувач 

Авторська розробка 
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Рисунок 5 - Загальний вигляд технологій механізованого  виробництва  

комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) в ДПДГ 
«Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН 

1 – норія; 2 – шнек розподільний; 3 – засувка; 4 – бункери інгредієнтів 
комбікормів; 5 - бункер БВМД; 6 – вивантажувальні шнеки інгредієнтів 
комбікормів; 7 – пересувні вагові дозатори; 8 – завантажувальні шнеки;  

9 – змішувачі; 10 - вивантажувальні шнеки готового комбікорму 
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Abstract. In the paper, for the original technology of production of compound feeds in the 

conditions of economy, justification of the design and technological parameters of the blocks: feed 
ingredients of feed from the hoppers of their accumulation, unloading of ingredients of feed from 
the weight dispenser and its movement, feed ingredients of feed mixers. . The obtained values of the 
parameters are the diameter of the screws, the angle of inclination of the screws, the speed of 
rotation of the working body of the screws, the load time, the time of unloading, the power of the 
motors. The general view of the technology of mechanized production of compound feeds and 
protein-vitamin-mineral additives (BVMD) with loaded redundancy of dispensers and mixers was 
presented. 

Key words: technology, compound feed, weight dispenser, mixer, design and technological 
parameter. 
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Аннотация. В работе представлены результаты определения технологических 

показателей измельченных отходов кож wet-blue и отходов готовых кож. Исследовано 
распределение частиц по размерам, сыпучесть, угол естественного откоса и насыпная 
плотность измельченного продукта. Изученные характеристики имеют важное значение 
для оценки технологичности сыпучих масс и прогнозирования их поведения в условиях 
промышленного производства. 

Ключевые слова: кожевенные отходы, гранулометрический состав, сыпучесть, 
насыпная плотность, угол естественного откоса 

Вступление 
На кожевенных предприятиях на различных стадиях технологического 

процесса образуется большое количество отходов. Их вид и количество зависят 
от типа исходного сырья, применяемой технологии, стадии обработки, 
назначения конечного продукта и т. д. [1]. Для оценки технологичности 
сыпучих масс и для прогнозирования их поведения в условиях промышленного 
производства определяют технологические свойства, к которым относят 
гранулометрический состав, сыпучесть, угол естественного откоса и насыпную 
плотность. Указанные свойства оказывают влияние на организацию 
бесперебойного процесса и качество конечного продукта, в связи с этим их 
значения необходимо поддерживать на оптимальном уровне и учитывать при 
проведении технологических операций. 

Основная часть 
В работе рассматривались следующие типы отходов, образующихся на 

кожевенном производстве ОАО «Минское производственное кожевенное 
объединение»: 

1) отходы wet-blue (WB) – наполовину готовая кожа после стадии 
хромового дубления с содержанием влаги 16–40% [2]. Технология хромового 
дубления придает материалу насыщенный голубой цвет, такие отходы имеют 
высокую термостойкость и износостойкость, а после сушки – повышенную 
жесткость: 
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– обрезь wet-blue – листовой материал сложной формы с большим 
диапазоном размеров (размер в плане от 10×5 до 200×250 мм и толщиной 0,7–
1 мм); 

– стружка wet-blue – волокнистый материал с длиной волокон от 2 до 33 
см, шириной 3 мм, толщиной от 0,1 мм; 

2) отходы готовых кожаных изделий («цветная кожа») с различной 
цветовой гаммой, сухие, неизмельченные («цветная кожа»), образующиеся при 
раскрое полностью готовой кожи для производства изделий; обрезки или 
участки с пороками и браком поверхности, имеющие окрашенную поверхность. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Отходы кожевенного производства: 
а) обрезь wet-blue; б) стружка wet-blue; в) готовые кожаные изделия 
 
Все исследуемые отходы неплавкие и после измельчения могут быть 

использованы как дисперсный наполнитель для получения композиционного 
материала. Для оценки технологичности порошкообразных веществ, а также 
прогнозирования поведения сыпучих масс в условиях промышленного 
производства, определяли их технологические свойства: размер частиц, 
гранулометрический состав, сыпучесть, угол естественного откоса и 
коэффициент уплотнения. 

Влажность материала оказывает влияние на его технологические 
показатели, а также производительность последующих операций переработки 
данного вида отходов, в частности, измельчения. Во избежание этих проблем 
сырье перед технологическим процессом получения композиционных 
материалов должно подвергаться сушке. Наилучшим вариантом является 
использование конвективной сушилки. 

Процесс сушки пористого полуфабриката wet-blue энергоемкий и 
продолжительный. Повышение температуры возможно только до 130°С, иначе 
происходит охрупчивание высушиваемого материала, что негативно 
сказывается на конечном продукте. Время установления постоянного веса 
материала при сушке в сушильном шкафу при температуре 102±2°С достигало 
12 часов при толщине слоя на перфорированных поддонах 4,5–5,0 мм [2]. 
Скорость сушки для стружки выше, чем для листового материала, примерно в 
1,5 раза. Уменьшение толщины слоя высушиваемого сыпучего материала 
(стружки) до 1,5–3 мм ускоряет процесс примерно в 6 раз. 

Высушенный материал wet-blue и отход готовых цветных кож подвергали 
измельчению на фрезерной дробилке ATLANT 168/2 (БЗС0215) и получали 
наполнитель после однократного, двукратного и трехкратного измельчения 
(рисунок 2).  
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Рис. 2. Измельченные отходы кожевенного производства: 

 wet-blue (а – однократного WB1, б – двукратного WB2, в – трёхкратного 
дробления WB3) и трехкратного дробления отходов готовых кожаных 

изделий ЦК (г)  
 
Для исследования фракционного состава наполнителя использовали 

вибростенд электродинамический ПЭ-6700 с набором сит от 0,063 до 10 мм. С 
увеличением числа дроблений средний размер частиц wet-blue уменьшился с 
4,7 мм при однократном измельчении до 1,1 мм при трехкратном, а для цветной 
кожи составил 1,2 мм. При этом содержание мелкой фракции (<2 мм) для всех 
продуктов по отношению к общей массе увеличивалось от 1% при однократном 
измельчении до 10% при трехкратном.  

График массового распределения фракций от размера частиц становится 
более «узким» и приближается к нормальному закону распределения, что 
позволяет говорить о более однородном получаемом продукте. Дальнейшее 
увеличение числа измельчений не приводит к заметному изменению 
фракционного состава (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. График распределения фракций от размера частиц наполнителя 
 

Таким образом, изменяя число измельчений исходного материала, можно 
получить более однородный продукт с преимущественным содержанием 
мелкой фракции (рисунок 4).  
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Рис. 4. Дисперсный состав измельченных отходов кож 

 
Исследования параметров сыпучести (насыпная плотность, сыпучесть, 

угол естественного откоса) проводили на тестере сыпучести Pharma Test PTG-
S4, который используется для проведения измерений в соответствии со 
стандартами ЕР, глава 2.9.36 и ISO 4324. Исследования показали, что при 
использовании сопел с диаметром 10 и 15 мм наблюдается зависание 
материала; диаметр сопла 25 мм дает хорошие результаты по просыпаемости 
при использовании мешалки типа «крюк» со скоростью 25 об/мин для всех 
материалов. 

При уменьшении размера частиц (увеличение числа дроблений) 
вследствие лучшей упаковки материала уменьшается насыпной объем, а 
насыпная плотность при этом увеличивается от 0,115 г/см3 при однократном 
измельчении и до 0,187 г/см3 при трехкратном измельчении, т.е. практически в 
1,5 раза (рис. 5, а). 

Угол естественного откоса является показателем, определяющим 
потенциальную сыпучесть материала. Чем хуже сыпучесть, тем больше угол 
естественного откоса. Для материалов с хорошей сыпучестью угол 
естественного откоса определяется величиной меньшей 30°. В соответствии с 
полученными результатами эксперимента среднее значение угла естественного 
откоса для измельченных отходов кож составляет величину больше 40°, а 
значит, данный материал обладает недостаточной потенциальной сыпучестью 
(рис.5, б). Данное явление характерно для связанного материала, и при его 
переработке обязательно использовать шнековый дозатор. 

Немаловажным является влияние на поведение материала его 
однородности: чем однороднее материал (трехкратное измельчение), тем выше 
показатель сыпучести. Материал, имеющий плохую сыпучесть в воронке, 
«прилипает» к стенкам, что нарушает ритм его поступления в матрицу. Из 
полученных результатов делаем вывод, что исследуемые образцы обладают 
неудовлетворительным значением сыпучести, в диапазоне 0,5–1,9 г/с (рис. 5, в). 
Таким образом, использование исследованных образцов материала в 
производственных условиях может вызывать затруднения в обеспечении 
оптимального процесса дозирования и подачи. 
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Рис. 5. Объемные характеристики измельченного продукта: 
а – насыпная плотность, б – угол естественного откоса, в – сыпучесть 
 
Заключение 
Полученные основные характеристики дисперсных материалов 

измельченных отходов дубленых кож определяют поведение материала при его 
дальнейшем использовании в технологических процессах получения 
композиций на основе полимеров и измельченных отходов кож для 
изготовления изделий технического назначения. Для обеспечения 
рентабельного технологического процесса необходимо оптимизировать 
исследованные технологические показатели образцов. 
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Abstract. The paper presents the results of determining the technological parameters of 

shredded waste leather wet-blue and waste finished leather. The particle size distribution, 
flowability, angle of repose, and bulk density of the crushed product were investigated. The studied 
characteristics are important for assessing the manufacturability of bulk materials and predicting 
their behavior in industrial production 
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Анотація. У роботі обґрунтовано вплив комплексу різних видів активацій і супутніх їм 
технологічних ефектів на структуру та властивості силікатних композитів 
тепловологісного твердіння, виготовлених за литтьовою технологією, на основі 
дрібнозернистої високорухливої вапняно-кремнеземистої суміші. Застосовані в комплексній 
активації наступні низько-енергоємні і доступні види активацій: хімічна, механохімічна і 
термоактивація та їх підвиди. Аналіз впливу технологічних процесів і супутніх їм ефектів 
та оцінка їх ролі в загальному процесі активації показав, що всі явища та процеси 
взаємопов'язані між собою, супроводжуються важливими технологічними ефектами і 
являють собою комплекс. Саме ці явища та процеси взаємообумовлюють можливість 
проведення комплексної активації. Внесок окремих видів активацій також повинен 
оцінюватися супутніми технологічними ефектами, які супроводжують даний вид активації 
і забезпечують можливість реалізації наступних видів активації. Показано, що, регулюючи 
властивості силікатної суміші з використанням запропонованого комплексу різних видів 
активацій, забезпечено отримання ефективних і умовно-ефективних виробів 
тепловологісного твердіння з поліпшеними властивостями за енергозберігаючою 
литтьовою технологією. 

Ключові слова: комплексна активація, силікатні вироби, луговмісні добавки, литтьова 
технологія, технологічні ефекти, процеси та явища, тепловологісне твердіння, водневий 
показник, активність, експериментально-статистичні моделі. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку будівельного 
виробництва широко застосовуються різні види активації, яка вважається 
одним з поширених методів, що сприяють раціональному використанню 
природних і енергетичних ресурсів. У будівельній практиці використовуються 
абсолютно різні види активації: термічна, електроактивація, віброактивація, 
механоактивація, широко застосовується активація за рахунок введення 
добавок різного виду та ін. Внесок різних видів активацій неоднозначний і не 
до кінця вивчений, тому актуальним є питання вивчення можливостей впливу 
різних видів активацій та процесів, які супроводжують їх, на формування 
властивостей і структури силікатних композитів зниженої енергоємності. 

Постановка завдання. Для вирішення поставленого питання було 
проаналізовано схему комплексної активації з описом технологічних ефектів, 
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супутніх кожному виду активації, які створюють необхідні умови для 
забезпечення повного циклу комплексної активації, що включає механічну, 
механохімічну, хімічну, лужноземельну, лужну, сульфатну та термоактивації. 

Виклад основного матеріалу. У рамках аналізу передбачено проведення 
по експериментально-статистичним (ЕС) моделям обчислювальних 
експериментів для визначення абсолютних значень показників властивостей як 
суміші, так і виготовленого композиту. Для визначення властивостей суміші 
було проведено серію  експериментів за 24-точковим 6-факторним планом,  які 
відрізнялися між собою видом компонентів (пісок/трепел), видом обробки 
(механохімічна активація сухих компонентів і у водному середовищі) суміші, 
видом вапна і наявністю луговмісних добавок. У дубльованих експериментах 
варіювалися одні і ті ж самі фактори і параметри виходу, які були основним 
предметом аналізу. В якості трьох незалежних факторів в експериментах 
варіювалися вміст добавок лугу - Сл=(0,5÷1)%, рідкого скла - Ср.с.=(1÷5)% і 
гіпсу - Сг=(2÷4)%. У якості трьох залежних факторів фіксувалася площа 
питомої поверхні Ѕпит окремо трепелу і окремо піску на одних і тих же рівнях: 
400, 500 і 600 м2/кг. За результатами цих експериментів побудовані EC моделі.   

Для виробництва силікатних композитів зниженої енергоємності 
використовувалась литтьова технологія, якою передбачено строго певну 
послідовність завантаження компонентів суміші і добавок в змішувач-
активатор з встановленим інтервалом завантаження і відповідно - часом 
активації. Після подачі в змішувач води з добавкою С-3 завантажуються 
компоненти в'яжучого, мелені до заданої питомої поверхні і дрібнозернистий 
заповнювач (немелений пісок). Немолоте вапно подрібнюється разом з 
кварцовим піском в заданому співвідношенні. У присутності С-3 і гіпсу 
відбувається більш сильне розрідження суміші: суміш пластифікується і 
одночасно збільшуються період гасіння вапна з часом, знижується температура 
(з 85° до 45-60ºС) її гасіння та значно посилюється ефект зниження в'язкості. На 
рис.1 представлено вплив послідовності завантаження компонентів на 
швидкість гасіння сумішей і температуру. 

Введення меленого до заданої питомої поверхні трепелу виконує кілька 
функцій: зниження щільності суміші і композитів при постійній міцності і 
морозостійкості, підвищення гідравлічної активності суміші і композитів. А 
можливість введення в суміш трепелу, активність якого в 3 рази вища за 
активність кварцового піску, обумовлена ефектами, супутніми механо-хімічної  
(МХ) обробки: зокрема, зниженням в'язкості суміші більш ніж на порядок, 
зменшенням водотвердого відношення до 3-х разів, і як результат - зниженням 
густини до 25%. 

Механохімічна і механічна активації не суттєво змінюють активність 
суміші, але ефекти, супутні механоактивації, створюють необхідні умови для 
забезпечення повного циклу комплексної активації. Ці ефекти пов'язані зі 
зниженням густини, в'язкості, водопотрібності без зниження морозостійкості і 
міцності, і дають можливість спільної активації в'яжучого з заповнювачем без 
підвищення водотвердого відношення. 

Але при цьому необхідно введення лужновмісних добавок для створення 
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сприятливих умов для довговічності гідросилікатів кальцію (для підвищення 
рН). Тобто проведення лужної активації, за рахунок якої відбувається не тільки 
підвищення рН середовища, а й додаткове зниження густини за рахунок 
поризації суміші, збільшення закритої пористості і в результаті спостерігається 
підвищення карбонізаційної стійкості. 

 

 
Рис. 1. Вплив послідовності завантаження компонентів на швидкість 

гасіння сумішей і температуру (Внг – вапно негашене, С-3 – добавка 
суперпластифікатор, В – в’яжуче, Д – добавка, ДЗЗ – дрібнозернистий 

заповнювач, Г - гіпс) 
 
Масообмінні процеси і відведення тепла при швидкісному перемішуванні 

сприяють подовженню в часі періоду гасіння вапна, а з іншого боку, ці ж 
процеси (екзотермія негашеного вапна, механо-хімічна обробка, лужновмісні 
добавки) сприяють створенню умов для прискореного процесу гідратації 
гідросилікатів кальцію. За рахунок екзотермії негашеного вапна відбувається 
формування більш міцних контактів зрощення, підвищення міцності до 15 разів 
за рахунок гідратаційного твердіння вапна. Тепловий баланс і масопереніс у 
системі може регулюватися усіма досліджуваними факторами. 

Таким чином, різні види і способи активації вносять різний внесок в 
комплексну активацію і супроводжуються кожна своїми важливими і 
позитивними супутніми технологічними ефектами. Причому, внесок окремих 
видів активації повинен оцінюватися також і супутніми ефектами, які 
супроводжують даний вид активації і забезпечують можливість реалізації 
подальших видів активації.  

Аналіз впливу супутніх ефектів і оцінка їх ролі в загальному процесі 
активації показав, що всі явища і процеси взаємопов'язані між собою і 
представляють комплекс. Регулюючи вплив різних видів активацій з 
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урахуванням супутніх їм технологічних ефектів в комплексну, можна 
цілеспрямовано регулювати властивості силікатобетонних сумішей і 
композитів на їх основі (рис.2). 

 
Рис.2. Схема взаємного впливу технологічних операцій, що реалізуються у 

вигляді комплекса різних видів активацій і викликаних ними супутніх  
процесів, на властивості.  

І (а, б) – різні види активацій, які утворюють комплекс;  
II – процеси та явища, які супутні технологічним операціям и прийомам; 

 ІІІ – вплив основних і супутніх процесів на зміну рівня  
властивостей композитів 

 
На підставі вищевикладеного були досліджені властивості: міцність, водо- 

і морозостійкість, густина, теплопровідність, залишкова вологість, 
тріщиностійкість, усадка і карбонізаційна стійкість, пористість (загальна, 
відкрита), величина рН. 

Виходячи з поставленого завдання, отримані наступні рівні зміни 
властивостей: міцність на стиск Rст під впливом досліджуваних факторів 
змінюється від 14 до 18 МПа; водостійкість характеризувалася коефіцієнтом 
розм'якшення: kp≥0,9 (kp

max = 1); морозостійкість F≥25 циклів, густина ρ = 1250 
÷ 1500 кг/м3; теплопровідність λ = 0,3 ÷ 0,4 Вт/м∙К; вологість W≤15%; 
тріщиностійкість характеризувалася критичним коефіцієнтом інтенсивності 
напружень kIc, kIc = 0.91 ÷ 1.64 МПа∙м-0.5; усадка ε <0,3 мм; ступінь карбонізації 
змінюється незначно – на 10%; пористість загальна Пзаг = 38 ÷ 44%, пористість 
відкрита Пвід = 20 ÷ 26%; величина рН змінюється від 11,5 до 12,1.  

Висновки і перспективи досліджень. Таким чином, застосовуючи 
комплекс різних видів активацій дрібнозернистих силікатних сумішей, 
модифікованих луговмісними добавками, для виробництва силікатних 
композитів тепловологісного твердіння з поліпшеними фізико-механічними і 
будівельно-експлуатаційними властивостями та регулюючи внесок різних видів 
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активацій в комплексну з урахуванням супутніх їм технологічних ефектів, 
можна цілеспрямовано регулювати властивості сумішей і композитів на їх 
основі. 
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Abstract. Complex of different types of activating and in process grounded and concomitant 

them technological effects influences  on a structure and properties of silicate composites of heat-
to-humidity hardening, produced by injection casting technology based on fine-grained highly 
mobile lime-silica mixture. The followings power-hungry and accessible types of activating are 
applied in the complex activating: chemical, mechanochemical and thermal activation and their 
subtypes. Analysis of the influence of technological processes and associated effects and evaluation 
of their role in the overall process of activation showed that all processes are interrelated and 
complex. Exactly these effects and processes define possibility of lead through of the complex 
activating. The deposit of separate types of activating also must be estimated concomitant 
technological effects which accompany this type of activating and provide marketability next types 
of activating. It is shown that by change the properties of the silicate mixture using a complex of 
different types of activating, it is ensured to obtain effective and conditionally effective products of 
heat-moisture hardening by energy-saving casting technology. 
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Анотація. Робота є етапом розробки калориметричного пристрою для дослідження 
вільної та зв’язаної вологи в неоднорідній сировині. Оскільки дослідження неоднорідних 
матеріалів потребує особливого підходу при дослідженнях, представлено три узагальнені 
моделі спеціалізованих калориметричних засобів вимірювання. В основі калориметричного 
методу дослідження стану вологи в матеріалі лежить визначення теплоти фазового 
переходу рідини в зразку у стані глибокого заморожування при підвищенні його 
температури з постійною швидкістю. Розглянуто основні переваги та недоліки 
запропонованих прототипів. 

Ключові слова: волога, неоднорідні матеріали, калориметрія, ДСК, вимірювання, 
рідкий азот, термоелектричний елемент. 

Вступ. Співвідношення вільної та зв’язаної вологи є одним із факторів, що 
береться до уваги при розробці режимів зберігання продукції. Властивості 
зв’язаної вологи (густина, температура кристалізації, діелектричні властивості, 
тощо), яка знаходиться у таких матеріалах, як харчові продукти чи рослинні 
компоненти біопалива, можуть суттєво відрізнятись від властивостей 
дистильованої води [1]. 

Аналітичний розрахунок співвідношення вільної та зв’язаної вологи у 
матеріалах з неоднорідною структурою (харчові та функціональні продукти, 
матеріали біологічного походження, фармацевтична сировина, тощо) вкрай 
ускладнений внаслідок великої кількості фізико-хімічних процесів, що 
відбуваються у вологому матеріалі під впливом часу, температури, 
мікробіологічних чи ферментативних процесів. Врахування впливу кожного 
фактору на стан рідини в матеріалі аналітичним шляхом може призвести до 
значних похибок, тому найбільш раціональним є експериментальне визначення 
співвідношення стану вологи в матеріалі. 

Методи дослідження. Експериментальні методи дослідження стану води в 
матеріалах відрізняються як підходами, так і засобами, що їх реалізують. 
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Найбільш розповсюдженими є: метод диференціальної сканувальної 
калориметрії (ДСК), діелектричні вимірювання, термогравіметричні методи, 
вимірювання теплоємності та метод ядерного магнітного резонансу [2].  

Одним з найбільш перспективних методів дослідження є метод ДСК, 
оскільки за його допомогою можна отримати кількісну інформацію про стан 
води в зразку відповідно до типу зв’язку вологи з матеріалом. 

Згідно з даним методом, зразок розміщують в одному з тримачів зразка 
диференціального калориметра, після чого температуру в зоні вимірювання 
знижують до кріогенних значень. Визначення співвідношення вільної та 
зв’язаної вологи в матеріалі проводять шляхом вимірювання різниці теплових 
потоків зразка та референта (термічно-інертного матеріалу) при постійній 
швидкості підвищення температури. Кількість вільної вологи в зразку 
пропорційна кількості теплоти, яка реєструється відповідними сенсорами. 

Розробленням та створенням ДСК - приладів займається багато 
міжнародних компаній [3-6] та науково-дослідних інститутів у всьому світі 
(табл.1). 

Спільними особливостями наведених приладів ДСК є широкий 
температурний діапазон, наявність двох однакових тримачів зразка в зоні 
проведення дослідження та малий об’єм тримача зразка. 

Таблиця 1 
Сучасні ДСК засоби вимірювання 

Назва DSC 214 Polyma DSC 3 DSC 2500 DSC-60 Plus 

Виробник NETZSCH Mettler-
Toledo 

TA 
Instruments Shimadzu 

Країна Німеччина Швейцарія США Японія 
Температурний 

діапазон, °С -150…600 -150…700 -180…725 -140…600 

Невизначеність, % ±2 ±3% ±1 ±2 
Об'єм тримача 

зразка, мкл. 75 160 100 110 
Джерело: [3 - 6] 

 
Два однакових тримачі зразка необхідні для реалізації диференціального 

методу вимірювання. В одному тримачі зразка розміщують зразок, а другий 
заповнюють референтною речовиною, або залишають пустим, що дозволяє 
зменшити похибку вимірювання та ввести поправку на теплоємність самого 
тримача зразка. Широкий температурний діапазон та малий об’єм тримача 
зразка пояснюється областю застосування калориметрів: дослідження чистих 
однорідних речовин (метали, розчини, полімери, тощо). Малий об’єм комірок 
дозволяє підвищити швидкодію вимірювальної системи та збільшити точність 
вимірювання, проте втрачається можливість дослідження зразків неоднорідних 
за структурою матеріалів. Неможливість дослідити співвідношення вільної та 
зв’язаної вологи у репрезентативного зразка неоднорідного матеріалу в тримачі 
зразка існуючих ДСК приладів піднімає питання про необхідність створення 
спеціалізованого засобу вимірювання для даних цілей. 
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Загальні рекомендації. На основі аналізу існуючих засобів вимірювання 
сформульовано вимоги до розробки спеціалізованого калориметра для 
визначення співвідношення вільної та зв’язаної вологи у неоднорідних 
матеріалах: 

− можливість охолодження зразка до температури -70…-80°С; 
− великий об'єм комірки для розміщення репрезентативного зразка 

неоднорідного матеріалу; 
− наявність щонайменше трьох комірок в зоні проведення дослідження; 
− можливість реалізації низької швидкості нагрівання зразка; 
− відповідність методики вимірювання вимогам нормативної 

документації. 
Відповідно до стандартів [7], вимірювання повинне складатися з трьох 

послідовних етапів сканування, які проведені з однаковою швидкістю зміни 
температури: з пустими комірками, з референтною речовиною та, власне, з 
досліджуваним матеріалом. Три ідентичні комірки, одна з яких призначена для 
розміщення зразка, друга – для референтного матеріалу, а третя залишається 
пустою, дозволяють об’єднати три етапи ДСК вимірювання. Це не тільки 
втричі зменшить час проведення досліду, а й знизить невизначеність досліду 
внаслідок неідентичності відтворення температурного режиму. 

Рівняння для визначення масової частки зв’язаної вологи  має вигляд: 
( )
( ) ( )τ

τ
τ

,)(
0

0 TfTK
dQQ
dQQ

mmm
реф

роб
рефзагзв ±⋅

−

−
⋅−= ∑

∫

∫
  (1) 

де: звm  - масова частка зв’язаної вологи; загm  - повна маса вологи в зразку 
(визначається окремо); рефm  - маса еталонної речовини (дистильована вода); 

робQ , рефQ , 0Q  - тепловий потік через комірку з досліджуваним матеріалом, 
еталоном та через пусту комірку відповідно; )(TK  - мультиплікативна 
поправка на фактори впливу; ( )τ,Tf±  - адитивна поправка на фактори впливу. 

На основі рекомендацій запропоновано три варіанти виконання 
спеціалізованого низькотемпературного калориметра, які відрізняються 
системою охолодження. 

Блок калориметра з радіальними каналами охолодження. Блок 
калориметра представляє собою циліндр з високотеплопровідного матеріалу, в 
тілі якого виконано три ідентичні комірки циліндричної форми (Рис.1). Кожна з 
комірок оснащена сенсором теплового потоку. Зовнішня поверхня циліндра має 
спіральні канавки, які призначені для циркуляції рідинно-газової азотної 
суміші. Подача азоту відбувається через штуцери в нижній частині циліндру за 
допомогою автоматичної системи циркуляції. 

Ззовні канавки закривають циліндричним кільцем з електронагрівником. 
Закриті нагрівником канавки служать для подачі рідинно-газової азотної 
суміші, що дозволяє регулювати температуру всього циліндру. Теплофізичні та 
геометричні параметри циліндра повинні забезпечувати рівномірне 
температурне поле в комірках. 
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До переваг представленої конструкції можна віднести можливість повної 
автоматизації процесу вимірювання та мінімізація впливу оператора і широкий 
температурний діапазон, оскільки в ролі охолоджуючого агента 
використовується рідкий азот. До недоліків можна віднести взаємне 
розташування комірок, нагрівника та азотних каналів, а також високу вартість 
вторинної апаратури. 

 
Рис. 1. Блок калориметра з радіальним охолодженням 

Авторська розробка 
 
Блок калориметра з кондуктивним охолодженням. Блок даного 

калориметра періодичної дії представляє собою ємність (посудину Дюара) для 
заповнення рідким азотом (Рис. 2). В азот занурено радіатор, який забезпечує 
зниження температури комірок кондуктивним способом. Режим сканування 
відтворюється радіальним нагрівником, що охоплює циліндр з комірками по 
боковій грані. Другий нагрівник, який розташований між радіатором та 
вимірювальною частиною, забезпечує зниження рівня сторонніх теплових 
потоків у комірках. 

 
Рис. 2. Блок калориметра з кондуктивним охолодженням 

Авторська розробка 
 
Серед переваг даного варіанту виконання: висока чутливість контролю 

температурного режиму (система охолодження та відтворення температурного 



SWorldJournal                                                                                                                                   Issue 2 / Part 2 

 ISSN 2410-6615                                                                                                                                   www.sworld.education 42 

режиму рознесені у різних площинах), широкий температурний діапазон, 
простота виготовлення та обслуговування, незалежне регулювання температури 
нагрівників та відносно низька вартість. Недоліками є дискретне заповнення 
ємності азотом, при чому, кількість азоту змінюється в залежності від 
тривалості досліду та властивостей матеріалу; складність забезпечення повної 
автоматизації через періодичний режим роботи приладу. 

Блок калориметра з термоелектричним охолодженням. Як джерело 
охолодження та засіб відтворювання скануючого температурного режиму 
пропонується використати каскадні напівпровідникові термоелектричні 
елементи. Виробники пропонують цілу низку каскадних елементів з 
різноманітною конфігурацію, які вирішують конкретні завдання в залежності 
від поставлених умов роботи. Окремі моделі дозволяють досягти різниці 
температур між гарячою і холодною сторонами у контрольованому середовищі 
інертного газу до 120 °С [8]. 

Для реалізації такого калориметра пропонується використання трьох 
окремих блоків охолодження, в основі кожного з яких буде пара послідовно 
з'єднаних каскадних елементів Пельтьє (Рис 3). Вони розміщуються всередині 
газонепроникної рамки холодною стороною до високотеплопровідного ядра 
калориметра. Гаряча сторона безпосередньо контактує з рідинним радіатором, 
який працює у замкненому циклі. Радіатор, рамка та ядро калориметра 
утворюють герметичну область із елементами Пельтьє всередині. Після цього 
за допомогою клапана область заповнюється інертним газом, що захищає 
напівпровідники від конденсату та корозії. 

 

 
Рис. 3. Блок калориметра з термоелектричним охолодженням 

Авторська розробка 
 
Основною перевагою калориметра з термоелектричним охолодженням є 

виключення з його системи охолодження рідкого холодоагенту. Калориметр 
має, можливість повної автоматизації, а також відрізняється простотою і 
безпекою використання. Серед недоліків слід відзначити високу вартість 
ефективних каскадних напівпровідникових елементів, обмежений 
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температурний діапазон та високу тривалість встановлення температурного 
режиму, оскільки в області низьких температур термоелектричні елементи 
втрачають ефективність. 

Висновки. 
На основі аналізу методів та засобів експериментального визначення 

співвідношення вільної та зв’язаної вологи в матеріалах сформульовано основні 
рекомендації щодо розроблення спеціалізованого калориметра для дослідження 
неоднорідних матеріалів. Запропоновано три варіанти виконання калориметра 
та показано їх характерні особливості, принцип дії та опрацювання отриманих 
даних, а також представлено переваги та недоліки кожного прототипу. 
Перспектива використання калориметра як складової частини системи 
глибокого аналізу стану рідини в неоднорідних матеріалах [9] матиме широке 
застосування у харчовій та хімічній промисловості, фармацевтиці, будівельній 
галузі, тощо. 

 
Література: 
1. Кузнецова Т. В., Кудряшов Т. В., Тимашев В. В. Физическая химия 

вяжущих материалов : учебник для вузов. Москва : Высш. шк., 1989. 384 с. 
2. Wertz, J.L., Mercier, J.P., & Bedue, O. (2010). Cellulose Science and 

Technology (1st ed.). Lausanne, Switzerland: EFPL Press. 
3. DSC 214 Polyma [Електронний ресурс]: NETZSCH, URL: 

https://www.netzsch-thermal-analysis.com/en/products-solutions/differential-
scanning-calorimetry/dsc-214-polyma/ 

4. DSC-60 Plus Series [Електронний ресурс]:  Shimadzu Corporation, 2015, 
URL: 
https://www.ssi.shimadzu.com/sites/ssi.shimadzu.com/files/Products/literature/therm
al/C160-E013B.pdf 

5. DSC 3 Differential Scanning Calorimetry for Routine Analysis [Електронний 
ресурс]:  Mettler-Toledo, 2015, URL: 
https://www.mt.com/dam/Analytical/ThermalAnalysi/TA-
PDF/DSC3 Brochure en 30247073A V05.15 Original 38549.pdf 

6. Discovery DSC Brochure [Електронний ресурс]: TA Instruments, 2019, 
URL: https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-DSC-
Brochure.pdf 

7. ISO 11357-4:2005(E) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) 
Part 4: Determination of specific heat capacity; 

8. Multi-Stage Series Thermoelectric Coolers (TECs) [Електронний ресурс]: 
Digi-key, URL: https://www.digikey.com/en/product-highlight/m/marlow/multi-
stage-series-thermoelectric-coolers-tecs.  

9. Дмитренко Н. В., Іванов С. О., Декуша Л. В., Снєжкін Ю. Ф. 
Дослідження впливу попередньої гігротермічної обробки на теплові 
характеристики та ефективність процесу сушіння паренхімних тканин картоплі 
Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. 2014. 
Вип. 45, T.2. С. 162–166. 

 



SWorldJournal                                                                                                                                   Issue 2 / Part 2 

 ISSN 2410-6615                                                                                                                                   www.sworld.education 44 

References:  
1. Kuznetsova T.V. (1989). Fizicheskaja himija vjazhushhih materialov: Uchebnik dlja 

vuzov. [Physical chemistry of binding materials: Textbook for universities]. Moscow: Vysshaja 
shkola. 383 P. 

2. Wertz, J.L., Mercier, J.P., & Bedue, O. (2010). Cellulose Science and Technology (1st ed.). 
Lausanne, Switzerland: EFPL Press 

3. DSC 214 Polyma, NETZSCH, URL: https://www.netzsch-thermal-
analysis.com/en/products-solutions/differential-scanning-calorimetry/dsc-214-polyma/ 

4. DSC-60 Plus Series, Shimadzu Corporation, 2015, URL: 
https://www.ssi.shimadzu.com/sites/ssi.shimadzu.com/files/Products/literature/thermal/C160-
E013B.pdf 

5. DSC 3 Differential Scanning Calorimetry for Routine Analysis, Mettler-Toledo, 2015, 
URL: https://www.mt.com/dam/Analytical/ThermalAnalysi/TA-
PDF/DSC3_Brochure_en_30247073A_V05.15_Original_38549.pdf 

6. Discovery DSC Brochure, TA Instruments, 2019, URL: 
https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Discovery-DSC-Brochure.pdf 

7. ISO 11357-4:2005(E) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) Part 4: 
Determination of specific heat capacity; 

8. Multi-Stage Series Thermoelectric Coolers (TECs) URL: 
https://www.digikey.com/en/product-highlight/m/marlow/multi-stage-series-thermoelectric-coolers-
tecs 

9. Dmytrenko, N., Ivanov, S., Snezhkin, Y., & Dekusha, L. (2018). Research of Thermal 
Characteristics of Willow Shoots by Devict of Synchronous Thermal Analysis. Thermophysics and 
Thermal Power Engineering, 37(2), 77-84. https://doi.org/10.31472/ihe.2.2015.09 

 
Abstract. The work is a phase in the development of a calorimetric device for the study of free 

and bound moisture condition in non-homogeneous raw materials. Since the study of heterogeneous 
materials requires a special approach to research, three generalized models of specialized 
calorimetric measuring instruments are presented. The calorimetric method for studying the 
condition of moisture in a material is based on determination of the phase transition heat of a liquid 
in a deep frozen sample while increasing temperature at a constant speed. The main advantages 
and disadvantages of the proposed prototypes are considered. 

Key words: moisture, non-homogeneous materials, calorimetry, DSC, measurement, liquid 
nitrogen, thermoelectric element. 
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Abstract. The article presents the results of Institute of Engineering Thermophysics NAS of 

Ukraine scientists researching and practical development aimed at reducing electricity 
consumption and modernizing  outdoor lighting. A modern street luminaries were designed based 
on high quality LED lamps with minimal energy consumption and maximum light flux. An 
automatic street lighting networks monitoring and control system based on wireless technology was 
developed and implemented.   

Key words: energy efficiency, street lighting networks, LED module, automatic control and 
monitoring system. 

Introduction. Improving quality and living standards is the goal of Ukraine's 
national regional policy [1]. One of the main ways to do this is to create efficient and 
reliable outdoor lighting networks, to ensure the energy saving, proper functioning 
and storage of lighting fixtures on site, and the implementation of energy efficient 
technologies and equipment. 

According to experts, the street lighting systems in Kyiv do not meet current 
requirements and state standards. The city needed to install about 5-6 thousand 
additional points of street lighting, improve the management and control of the 
outdoor lighting networks by introducing equipment for remote control and prompt 
correction the outdoor lighting system parameters. For small settlements, their street 
lighting is often obsolete, inadequate or absent. Also, the street lighting networks 
modernization requires investment.  

Thermophysical Processes Monitoring and Optimization Department Institute of 
Engineering Thermophysics (IET) NAS of Ukraine developed and implemented: 

− a modern street lamp based on powerful LED modules, 
− automatic street lighting control and monitoring system. 
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A modern street luminaires development. The way to reduce electricity 
consumption used to illuminate street roads and surrounding areas is to use high-
efficiency lamps that are designed to maximize light flux and lifetime while 
minimizing energy consumption. Such requirements are met by modern light sources 
based on LED modules [2]. 

Currently, discharge lamps working by passing electricity through mercury 
vapour, which in turn emits ultraviolet light, are widely used in street lighting. Gas-
discharge lamps replaced the incandescent lamps due to their low efficiency. 
However, their use is threatened by a number of disadvantages, such as 
monochromatic yellow light (high or low pressure sodium lamps), flickering of light 
leading to eye fatigue, duration of operation depends on the number of on / off cycles, 
ballast noise, mercury vapour damage due to possible rupture , the difficulties of re-
ignition for high-pressure lamps. 

Lamps for streets, parks and roads must meet many criteria. The main features 
that must be taken into account: 

1. Power saving. Street lights illuminate large areas, and it is especially 
important that most of the light emitted by LED devices is directed to the illuminated 
surface. They allow energy savings compared to similar high-pressure discharge 
lamps and sodium lamps. 

2. Structural strength and environmental protection. The case of the device 
should be designed so that debris, water and other pollutants do not accumulate on 
the surface of the lamp and do not impair its cooling ability, transparency of the 
protective glass, thereby preserving characteristics throughout the entire service life. 

3. Colour rendition. LED lighting sources have the best colour rendering 
characteristics, the colour tone and rendering index can be selected for a specific 
lamp application. 

4. The durability of LED lamps is significantly longer than the traditional street 
light sources, but LED light sources are sensitive to raised temperatures. The 
manufacture of a metal lamp case, which simultaneously serves as a radiator and 
provides good heat dissipation, from a highly heat-conducting material will extend 
the life of the lightbox. 

The LED luminaire price is higher than similar discharge lighting devices, but 
the benefits of using them quickly pay off in the short term. 

To develop a new luminaire, the nomenclature of LEDs presented in Ukraine 
was analysed [3]. The main selection parameters at the optimal price / quality ratio 
were the light flux, the working life, the maximum allowable operating temperature 
at which the crystal does not break. Seoul Semiconductor Korean LED modules [4]  
have been selected because their use allows to increase the luminous flux almost  
twice  in comparison with similar lamps created on the basis of components from 
China [3]. The designed luminaire based on powerful LED module is a console LED 
street lamp (Fig. 1). 

It has a LED module 1 and a power supply unit 2 produced in a standard metal 
lamp case EFA 35W. The main characteristics of the developed luminaire are 
presented in Table 1. 
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Fig.1. Console LED street lamp:  

1 – LED module, 2 - power supply unit in a metal case 
Table 1 

The console LED street lamp main characteristics 
Characteristic, measure Value 

Luminous flux, Lm 5250 
Colour temperature, K 4000…6500 
Power, W  35 
Input voltage, V 198…242 
Size, mm  500×215×75 
Weight, kg 3 
Case material  Aluminium 
Protection Rating IP65 

 
Automatic control and monitoring system development. The electronic 

control principles of LED light sources require the development of special devices 
(drivers) with the appropriate efficiency, high power factor, reduced noise and 
optimized sizes LED lamps overheating will reduce their durability. A low-light 
mode – switching off or dimming the lamps partially depending on the time of day 
may be recommend for more energy saving. A number of electronic power control 
systems and spectral composition of radiation with parameters and characteristics that 
meet the requirements of world standards have being developed and improved by the 
IET Thermophysical Processes Monitoring and Optimization Department [3]. 
Modern IT technologies and communication facilities were used to create different 
control and monitoring algorithms and to carry out remote control of process 
providing the high-quality illumination. The block diagram of the system is presented 
in Fig. 2.  

 

 
Fig.2. An automatic control system block diagram 

 
The main component of the developed system is the main chip with the built-in 

algorithm. The router provides wireless communication between GSM-modules 
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which the required numbers of luminaires are equipped. General control is carried out 
by the PC with the ability to create custom GUIs.  

The system is operated via the Internet and does not require additional electrical 
lines. So, within the given tasks a wireless system of automatic monitoring and 
control of street lighting networks was developed for the operational control of 
lighting without additional electronic communications between the luminaires.  

Depending on the external lighting and the specified operating algorithm, the 
system allows to control the LED lamps brightness individually in manual mode or in 
automatic mode, monitor their matrix light flux and completely disconnect the lamps 
from the power supply during the non-working period. The developed automatic 
control system also monitors the temperature of the LED modules matrix and power 
supply, which prevents the lamp from failing in a timely manner.  

Conclusions. As a result of IET scientists researching and practical 
development aimed at reducing electricity consumption and modernizing  outdoor 
lighting, a modern street luminaries were designed based on high quality LED lamps 
with minimal energy consumption and maximum light flux, and an automatic 
monitoring and control system was developed and implemented.  

Modernization of street lighting networks using energy efficient LED sources 
will not only reduce electricity consumption by outdoor lighting, but will also ensure 
the implementation of state policy on regional development, especially in the area of 
urban settlements improvement, living comfort, reduce traumatization of rural 
populations due to poor visibility and weather conditions and prevent criminogenic 
and emergency situations. 
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Анотація. У статті представлені результати досліджень та практичних розробок 

науковців Інституту технічної теплофізики НАН України, спрямованих на зменшення 
споживання електроенергії та модернізацію зовнішнього освітлення. Розроблені сучасні 
вуличні світильники на основі високоякісних світлодіодних ламп з мінімальним споживанням 
енергії та максимальним світловим потоком. Розроблена та впроваджена автоматична 
система моніторингу та управління мереж вуличного освітлення на основі бездротових 
технологій. 

Ключові слова: енергоефективність, мережі вуличного освітлення, світлодіодний 
модуль, автоматична система контролю та моніторингу. 
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Abstract The article analyzes the modern requirements for national and international 
standards for garlic. Noted found a difference in the marketing approaches to selling these products 
in various supermarkets in Kyiv. Identified deficiencies in the labeling of products. Determined the 
content of nitrates in sale garlic. 

Keywords: garlic, quality, safety, standard. 
Garlic is one of the most valuable food crops. These products are a source of 

vitamins, salts, volatiles and other substances. In recent years, interest in this culture 
has increased significantly as demand increase. In recent years, acreage under garlic 
in Ukraine is 19-20 thousand hectares. Major output is concentrated in private 
households (up to 90%). The industrial production of garlic covers an insignificant 
area - ranging from 1.0 to 1.2 thousand hectares, which are increasing every year. 
This is due to the fact that Ukrainian farmers rely not only on the production of 
garlic, but also actively grow air bulb, that is, increase production of their own seed 
material [4]. 

The world market for garlic is showing a steady increase in production. China's 
export monopoly in this market is 80%, Spain - 11, India - 5.3, Bangladesh - 1.4%, 
South Korea - 1%, Myanmar - 0.8%, Uzbekistan - 0.7%, Turkey - 0.5%. As for 
Ukraine, it also set a record for garlic exports last year when it sent 200 tonnes to 
foreign markets. It is worth noting that in 2018, up to 3 thousand tonnes were 
imported from Ukraine to China, so our exports look like a drop in the sea, but it 
focuses on domestic demand and real opportunities. Belarus, Canada, the Baltic 
States, Finland and Azerbaijan are the main geographies of our exports. Currently, 
Ukraine has considerable potential in this cluster, both domestically and globally [5]. 

National and international regulations play an important role in ensuring the 
quality of garlic and meeting the needs of the population, processing industry and 
exports. Compliance with the requirements laid down in the applicable standards 
ensures an adequate level of product quality, safety, safety during the product's 
refining, transportation, storage and sale, and will also serve as a basis for objective 
pricing. At the same time, the use of international standards contributes to the 
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improvement of quality, introduction into production of new varieties, innovative 
elements of post-harvest refinement, modern methods of storage and processing for 
the maximum satisfaction of the needs of the population [1, 2, 7]. 

The purpose of the research was to carry out a comparative analysis of the garlic 
requirements set out in national standard 3233-95 and UNECE FFV-18 and to 
conduct a trade examination of the available assortment of garlic in different trading 
networks. 

Materials and methods of research. The experiments were carried out at the 
department of technology of storage, processing and standardization of plant 
production after name B.V.Lesika NULES of Ukraine. Sampling and testing of 
products by conventional methods [1, 2, 3]. 

Results of the studies and their discussion. Analyzing the applicable 
requirements, the guidance contained in the applicable regulations revealed that the 
quality in national standard 3233 and UNECE FFV-18 are divided into three grade 
(higher, first and second). The minimum requirements are clearly stated in both 
standards. Size separation is by both standards, but in Europe, the largest cross-
sectional diameter is 5 mm larger for all commodity grade. The analysis of products 
by size in retail chains has established that the products according to this indicator 
meet the requirements of both standards. Currently, the consumer chooses larger 
sized garlic bulbs because they are nicer and easier to clean (tab. 1). 

Table 1 
The difference in the legal requirements for garlic. 

Показник State standart 
3233 

State standart 
UNECE FFV-18 

Appearance, smell, taste in detail detailed, allowed 
minor deviations 

Size of the bulbs + +, on 5мм bigger 
Garlic cloves, which fell away from the bulbs in detail - 
Naked garlic cloves + - 
Garlic sprouted bulbs - + 
Damage to bulbs   
- mechanical + + 
- pests (nematodes) in detail + 
- diseases in detail + 
The presence of adherent ground + not allowed 
Method of packing bulbs into containers - in detail 
Treatment with gaseous substances - + 

 
The current national standard deviations detail regarding the cloves that are 

exposed from the coating and scales fall from bulbs. It should also be noted that the 
national standard describes in more detail the permissible damage by pests and 
diseases. Adhesive soil in a harmonized standard is not allowed. The harmonized 
standard FFV-18 clearly shows the basic requirement that deviations (damage) do not 
spoil the overall appearance.  

It should be noted that the harmonized standard describes in detail how to put 
bulbs in containers for different garlic. Comparing the two legal standards, we can 
say that the requirements in the harmonized standard FFV-18 are slightly higher, but 
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the standard 3233 describes in more detail the tolerances allowed. 
Merchandise analysis of products in trade networks revealed the absence of 

designations of commodity varieties. In some cases, there were heads of garlic with 
teeth dropped, it is advisable to transfer such products to the lower grade. Most stores 
lack of name commodity grade. 

Nitrate content is a food safety indicator.   Nitrate fertilizers are widely used in 
agriculture. All plant products contain nitrate salts, but these compounds should not 
exceed the maximum levels prescribed by the Ministry of Health of Ukraine. 
Vegetable products that have been tested and tested for nitrates are safe (tab. 2). 

Table 2  
Nitrate content in fruits of garlic, mg 100 g-1 

Culture  Markets  
АТB Аshan EKO Fora Silpo 

Garlic 29 58 35 29 51 
 

Randomized determination of nitrate content revealed a slight excess of the 
maximum allowable level (45 mg 100 g-1) in sale garlic. Exceeded is small and does 
not create hazards for consumers. 

Conclusions. Commodity analysis of garlic in various stores showed that the 
products meet the requirements of current standards. Detected excess of nitrate in 
garlic poses no danger to consumers. Retailers are advised to show quality 
certificates, safety indicators and product variety to maximize consumer awareness. 
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Анотація У статті проаналізовано сучасні вимоги до національних та міжнародних 

стандартів для часнику. Виявлено різницю в маркетингових підходах до продажу цієї 
продукції в різних супермаркетах міста Києва. Виявлені недоліки в маркуванні продукції. 
Визначено вміст нітратів у часнику, який реалізується. 
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Abstract. Regard the expert systems on Cyberacmeology for supporting the made decision 

used: quantificated Persons` qualities in the distribution tables processed by computer; comparison 
of quantificated skills of the tested Individual with similar Persons` qualities distribution tables in 
computer that already had shown themselves in the previous life path. 

Key words. Expert systems, Cyberacmeology, Persons` qualities, computer, gifted person. 
During designing of expert systems on Cyberacmeology for supporting the made 

decision used: quantificated Persons` qualities in the distribution tables processed by 
computer; comparison of quantificated skills of the tested Individual with similar 
Persons` qualities distribution tables in computer that already had shown themselves 
in the previous life path. 

The expert individual diagnostic systems are projected basing on kausometry. 
Kausometry - is a method elaborated to analyze the Person`s life path. (related to 
biographical method). The goal of kausometry - diagnostic of integral subjective 
picture of person`s life path. 

Methodological elements of kausometry: Biographical workout; Development 
of the list of the most important biographical Persons` events; Event dating; Causal 
analysis of mid-event relationship; Goal analysis of mid-event relationship; 
Identification of biographical events display area; Quality psychological analysis of 
factors obtained as a result of kausometric research/ 

Cyberacmeological psychosomatic information system is based on the semantic 
differential method. Cyberacmeological expert-prognostic psychosomatic 
information system is based on the high predictive validity using biographical 
methods which are analyzed the biographical methodic. Using them the biographical 
data of Person is analyzed on the basis of factor, cumulative, psychoanalytic methods. 

Person has thousands of parameters, characteristics, factors, causes, thresholds - 
that is why quality and quantitate multifactorial array, that affects on Persons` success 
/ no success in professional work / life can only Cyberacmeology expert-prognostic 
psychosomatic information system. Computer Lab studies have shown that the most 
pronounced factors influence the behavior (success) Person on the 30-40% and 
complex (cumulative) factors (mikrofaktors) justified - by 60-70%. 

In Cyberacmeology expert-prognostic psychosomatic information system is 
often used in discriminant analysis. 

Discriminant analysis - examines the quality of person that dominant influence 
on the success / no success in any professional activity. Core of discriminant analysis 
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is to allocate two contrasting groups of variables (best / worst) of Person. Capabilities 
of discriminant analysis are used to: predict professional expression to a particular 
profession; select 'zone of optimal development of individual qualities', a model of 
positive / negative qualities of the Person for any professional activity; construction 
of an experimental model - professiogram. 

In Cyberacmeology expert-prognostic psychosomatic information system may 
analyze: test results, the scale of processing all the applied tests (uniting them or 
dissociative), combining facts with a coefficient of confidence and probabilistic 
factors, interactive 'response' system, semantic context base knowledge, creating new 
scales (continuum). 

The author has created Acme-Test-Center. Center provides automated complex 
creative person testing with computer diagnostic of 'roof' Acme-potential-human 
resource capabilities (morphological or structural and functional or physiological) on 
personal settings to design and realization of individual typology. The passport of 
health quality, quality of life index Acme-person, professional passport of Acme-
orientation, creativity acme-people resistance to stress, fear, psychological pressure, 
deception, etc. are formed. Tests consider gender and age features of Person, basic 
personal data of status and quality of health (pollution of the body, presence / absence 
of essential trace elements, pulse, pressure, weight, respiration rate, daily person 
Chrono type, drug addiction, handwriting, meal balance etc.). Tests are carried out 
stationary and remotely. For remote testing established and implemented creative 
acme sites. The technologically new encyclopedia is implemented in the creative 
acme-built Web site that described above (CyberAcmePedia). 

During testing the author uses methods of diagnostics of biological entities level 
(hemodynamic, myokinetic, formal and dynamic, neuropsychiatric, self evaluation, 
psych energetic, etc.), methods of diagnostics of person`s mental level (attention 
processes, types of thinking and levels of creativity, the dominant condition of person 
in time, psychology-physiological, mental and emotional status, morality, self-
esteem, confidence, attitude to health, anxiety, level of aggressiveness, etc.), methods 
of diagnostics of person’s social level (sociability, level of adaptive abilities and 
socio-psychological adaptation, the level of social fruksturity etc.). 

A model displays individual typology of persons subject to its goal (dream), 
resources, and contingencies. The developed method has been tasted on students and 
faculty of Kyiv National Taras Shevchenko University, NTU 'KPI' for the past four 
years. All this allows drawing conclusions about quality and effectiveness of the 
proposed methods of testing and diagnostics, and for its innovative and practical 
utility. Tried and tested technology to create relevant CD / DVD - media for 
distribution to interested parties in order to issue recommendations on the Acme-
behavior for a day, week, month or longer, depending on individual state. 

In the centers created by the author: 'Acme-Person Problems', 'Test Center', 
'Problems Cyberacmeology' research on the prediction of behavior of acme-people 
continues (stationary, remote, fixed-mobile virtual) depending on the typology of 
change and its human genotype. Theoretical and practical training seminars on the 
use of modern information technologies for the acceleration of potentially Human 
resource capabilities are regularly conducted. Cybernetic-acmeological testing 
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method - performed in the following order using an appropriate method (person level 
of analysis). Biographical method - as the phyllo-, onto- genesis effect on Person`s 
quality. Psychological method - how to update creative personality and psychological 
reactions adequacy of person on the environmental actions. Social method - as the 
society impact on the person`s quality state, the person's social status, its resilience 
and adaptation. Biological method - as a dynamic equilibrium of all internal organs 
and their proper response on the actions of the environment. Medical method - as a 
reaction to physic-chemical preparations of artificial origin. Different Acmeology and 
Cyberacmeology methods are used. Acmeology methods: own original empirical 
methods and methods of development: longitude method, biographical method, 
acmeological description, comparative probilnost analysis, professiogram method, 
and psychodrama akmeohram, method acmeological training acmeological game-
modelling methods and technologies, adapted methods on: psychology, sociology, 
education etc. Cyberacmeology - is an integrative research methodology and 
understanding of a Person who combines two approaches (tendency) to understand 
the personality on the basis of 'statistically-understanding' info-communicational 
technology and distance cyber-acme-Siddhi quantification aspects of Individual. 
Quantification (from Lat. Quantum - how much, facio - act) - is a quantitative 
expression of various phenomena, determined factors by the scale. It is believed that 
a Person may be 'recognized' through direct and indirect quantification, i.e. test. 
CyberAkmeTest - is: interactive and iterative trial influences (actions) on the body 
(physiology), psychics, mind and spiritual sphere of individual to research (analysis) 
of various physio-psychical and spiritual processes to determine the acme-functional 
of human state-specific factors (dominant parameters) of an individual and 
cumulative (integrated) behavior, activities, career guidance. Cyberacmeological 
testing method - to define quality of the Person's career: the Person`s occupational 
regulatory group level; Persons` level of skills which provide professional success 
based on psych diagnostic technique, diagnosing an appropriate Persons` qualities: 
Labor discipline; Diligence; Social mobility, i.e. the ability to assume functions of 
social union staff, especially employees and managers; Tendency to assimilate 
relatively difficult professions; Conscionability; Tendency to perform the head 
functions; Collectivism sense (Society); Tendency to to work for the idea, self-
motivation work, public interest, which strongly depend on environment4 Tendency 
to work in dangerous conditions; Tendency to work with technique (no team)4 
Tendency to work just with technique; Integrated index, which includes all relevant 
scale of weight coefficient. 

Cyberacmeological tests on the 'study' of a Person are performed by: using a 
greater number of options (thousands and tens of thousands), long-term, constantly 
and regularly, including the phyllo- and onto- genesis, the formula blood, lymph, 
urine, presence of the respective microelements, give birth, Sun and Moon activity, 
ecology, planets influence, biorhythm ology, chakras state, aura, karma, state of 
protective body functions, etc. testing-person qualities. The most important concepts 
of such tests are: the concept of cumulative-factor reasons and it`s close relationship 
with the concept of situation-personally-activity Person's behavior. The concept of 
situation-personally-activity Person`s behavior multifaceted and includes personal 
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and acting approach and situational analysis of specific acts of persons and acts of its 
behavior. Person has tens of thousands of parameters, characteristics, factors, causes, 
factors affecting the Persons` success / no success in professional work / life can 
quality and quantity handle that multifactorial array only Cyberacmeology expert 
Psychosomatic prognostic information system. 
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Аннотация. В работе рассматривается трехмерная квазистатическая задача о 

контакте двух линейно-упругих изотропных тел с учетом кулонова трения и истории 
приложения внешней нагрузки. Контактное взаимодействие тел моделируется с помощью 
серии однотипных систем граничных нелинейных интегральных уравнений, 
соответствующих различным шагам дискретного процесса нагружения этих тел. 
Используемые интегральные уравнения позволяют учитывать сцепление и частичное 
проскальзывание на поверхности контакта. Для приближенного решения системы 
интегральных уравнений на каждом шаге нагружения используется итерационный метод. 
Получено численное решение задачи о контакте плоского цилиндрического штампа и 
упругого полупространства при последовательном нагружении штампа монотонно 
возрастающими нормальной и касательной нагрузками. 

Ключевые слова: упругое тело, контактная задача, трение Кулона, история 
нагружения, интегральное уравнение, численное решение.  

Вступление. 
При решении задач о контактном взаимодействии упругих тел возникают 

геометрические и физические нелинейности, связанные с тем, что поверхность 
контакта и возникающие на ней в результате трения зоны сцепления и 
частичного проскальзывания, как правило, заранее неизвестны. 

В настоящее время для решения таких сложных задач используются 
точные и приближенные аналитические методы [1-3], а также различные 
численные методы, основанные на вариационной постановке задачи [4,5] и на 
её сведении к различным операторным уравнениям [6-10].  

Метод нелинейных граничных интегральных уравнений [10], позволяет, в 
отличие от других методов [8, 9], учитывать наличие сцепления и 
проскальзывания, а также историю нагружения тел. Такая универсальность, а 
также простота численной реализации этого метода позволяют надеяться на 
возможность его эффективного применения к решению широкого класса 
контактных задач теории упругости.  

1 Интегральные уравнения контактной задачи. 
Рассмотрим пространственную квазистатическую контактную задачу о 

взаимодействии двух линейно-упругих изотропных тел c учетом трения 
Кулона [1]. Процесс нагружения тел представим конечным числом l  
последовательных состояний равновесия (шагов нагружения). Как показано в 
работе [10], рассматриваемую задачу можно свести к решению серии систем 
нелинейных интегральных уравнений следующего вида:  



SWorldJournal                                                                                                                                   Issue 2 / Part 2 

 ISSN 2410-6615                                                                                                                                   www.sworld.education 59 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )




























=Ω∈







⋅














∆+⋅−





















∆+⋅−=







⋅














∆+⋅−





















∆+⋅−=




























∆++⋅−=

−
=

=

−
=

=

=

∑

∑

∑

∑

∑

;,1  ;

;,~                  

,~

;,~                  

,~

;

11
3

1
222

3

1
3333

11
3

1
333

3

1
2222

3

1
10111

lis

spspAEsp

spAEspqsp

spspAEsp

spAEspqsp

sspAEsphsp

i
j

isjiji

j
isjijii

i
j

isjiji

j
isjijii

j
isjijii

µ

µ

δ

              (1) 

где Ω  – ограниченная плоская область, содержащая в себе неизвестную 
площадку контакта; s  – произвольная точка области Ω ; ( ) ( ) ( )spspsp iii 321 ,,  – 
неизвестные функции гильбертова пространства ( )Ω2L  [11], задающие 
распределение удельной контактной нагрузки в области Ω  на i -м шаге 
нагружения; ( ) ( ) ( ) ( )Ω∈∆∆∆ 2321  , , Lsss iii  – известные функции, определяющие 
условия нагружения тел; ( ) ( )Ω∈ 20 Lsδ  – функция, задающая первоначальный 
зазор между телами; 0>E  – произвольное число; 0>µ  – коэффициент трения; 

( ) ( )Ω→Ω 22: LLAkj  – интегральные операторы влияния поверхностных 
напряжений на поверхностные упругие перемещения, определяемые 
решениями Буссинеска-Черрути [12].  

Функции ( ) ( ) ( )Ω∈∆∆ 222
~ ,~ Lss ii , входящие в (1), определяются 

следующими соотношениями [10]: 
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Особенность уравнений системы (1) состоит в том, что вид этих уравнений 
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не зависит от формы пятна контакта, зон сцепления и проскальзывания. 
Алгоритм численного решения систем (1), детально изложенный в работе 

[10], состоит в регуляризации этих систем, дискретизации регуляризированных 
систем с последующим применением итерационного метода для получения их 
приближенного решения. 

2 Численный расчет. 
В качестве примера была рассмотрена задача о контакте абсолютно 

жесткого цилиндрического штампа с плоской подошвой и упругого 
полупространства.  

Для численных расчетов использовались следующие исходные данные: 
005,0=a м – радиус штампа; 5102,2 ⋅=E МПа і 3,0=ν  – модуль Юнга і 

коэффициент Пуассона упругого полупространства (модуль Юнга штампа 
принимаем равным бесконечности); 2,0=µ  – коэффициент трения. Область Ω  
задавалась в виде квадрата и разбивалась на 16814141 =×  равных квадратных 
граничных элементов. 

Процесс нагружения осуществлялся в соответствии со следующим 
законом изменения смещений штампа: 
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Смещения 03 =∆ i  на всех шагах нагружения.  
Такое нагружение соответствует первоначальному вдавливанию штампа в 

полупространство на углубление 4
1 10−=∆ м с последующим его касательным 

сдвигом на величину 5
2 10−=∆ м, при постоянном значении 1∆ . 

 
        Рис. 1. Решение контактной задачи 

 
На рис. 1 показана зависимость безразмерной величины pq µ  от 
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безразмерной координаты ax , где q  и p  – соответственно касательная и 
нормальная составляющие контактной нагрузки в точках диаметра основания 
штампа, параллельного направлению его касательного сдвига. Здесь сплошная 
линия соответствует решению [13], пунктирная линия – численному решению, 
полученному на двадцатом шаге процесса (2). Круги соответствуют решению 
задачи на последнем сороковом шаге этого процесса. 

На рис. 2 представлены распределения действующей на штамп нормальной 
контактной нагрузки, соответствующие двадцатому (пунктирная линия) и 
сороковому (круги) шагам процесса нагружения (2). 

 
Рис. 2. Распределение нормальных контактных напряжений 

 
На рис. 3 показаны конфигурации области контакта, соответствующие 

двадцатому и сороковому шагам процесса (2). Здесь черным цветом обозначена 
область сцепления, а серым – область проскальзывания. 

  
a b 

Рис. 3. Границы зон сцепления и проскальзывания при нормальном 
(a) и касательном (b) нагружении штампа 
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Анализ полученных результатов показал, что относительное отклонение 
численного решения, полученного на двадцатом шаге процесса (2), от решения 
[13] в подавляющем большинстве узловых точек не превышает 3%. 
Погрешность приблизительно 13 % достигается в точке, расположенной вблизи 
границы зоны сцепления (рис. 1). 

Численное решение, полученное на последнем сороковом шаге процесса 
(2) (круги на рис. 1), прогнозируемо значительно отклоняется от решения 
задачи на двадцатом шаге этого процесса (пунктирная линия на рис. 1). 
В результате касательного смещения штампа область сцепления потеряла 
симметрию относительно вертикальной оси, сместилась влево и стала 
прилегать к краю штампа (рис. 3). Вместе с тем, следует отметить, что 
дополнительная касательная нагрузка штампа практически не повлияла на 
распределение контактных давлений, действующих на его основание (рис. 2). 

Заключение и выводы. 
В работе рассмотрен новый подход к приближенному решению 

трехмерных квазистатических контактных задач теории упругости с учетом 
трения. Данный подход позволяет существенно упростить процедуру 
получения численного решения контактных задач указанного класса за счет 
использования нелинейных интегральных уравнений, вид которых не зависит 
от конфигураций пятна контакта, зон сцепления и проскальзывания.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о корректности 
предложенного подхода и его применимости к решению контактной задачи о 
взаимодействии плоского цилиндрического штампа и упругого 
полупространства с учетом трения и истории приложения внешней нагрузки. 
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Abstract. The three-dimensional quasistatic problem of contact between two elastic bodies 

taking into account Coulomb friction is considered. The method of nonlinear boundary integral 
equations used to solve the problem made it possible, from one point of view, to consider different 
cases of contact of bodies (corresponding to different types of boundary conditions and loading 
histories). In the statement of the problem, it is assumed that the interacting bodies can be 
approximated by elastic half-spaces. The contact interaction of bodies is modeled by a series of 
similar systems of boundary nonlinear integral equations corresponding to various steps of the 
discrete loading process. These integral equations made it possible to take into account the 
presence of adhesion and slipping zones on the contact surface. The form of these equations did not 
depend on the configurations of these zones. To obtain an approximate solution to the system at 
each loading step, the integral equations of the system are discretized and an iterative method is 
applied. А numerical solution of the problem on contact between a flat cylindrical punch and a 
linearly elastic isotropic half-space when a monotonically increasing normal and tangential forces 
act on a stamp sequentially is obtained. A comparison of the results with known data confirms the 
correctness of the proposed approach to obtain a numerical solution of the contact problems of the 
considered class. 

Key words: elastic body, contact problem, Coulomb friction, loading history, integral 
equation, numerical solution. 
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Аннотация: Предложен метод восстановления количества, амплитуд, координат 
локальных источников рассеяния на поверхности двумерной металлической полости 
прямоугольной формы по диаграмме обратного рассеяния. Представлены результаты 
численного решения задачи для идеально проводящей двумерной полости прямоугольной 
формы в случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны 
ограничения и возможности дальнейшего развития предложенного метода. 

Ключевые слова: диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 
радиолокационное изображение, электромагнитная волна, метод, полость прямоугольной 
формы. 

В радиолокации актуальны работы [1] по нахождению информации о 
пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [2] рассеяния на 
поверхности объектов сложной формы. Полученные в рамках таких 
исследований результаты могут быть использованы для совершенствования 
средств и способов уменьшения радиолокационной заметности объектов.  Во 
время измерений радиолокационных характеристик объекта в полигонных и 
лабораторных условиях этот объект вращается и строится его диаграмма 
обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает проблема 
восстановления параметров ЛИ рассеяния объекта по ДОР. В работе [3] был 
предложен метод численного решения рассматриваемой задачи для модели [4] 
объекта в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически 
независимых ЛИ рассеяния. Поскольку радиолокационными объектами часто 
являются полости различной конфигурации [5], то представляет интерес 
разработать метод решения рассматриваемой задачи в случае двумерной 
полости прямоугольной формы. Такие полости могут рассматриваться, 
например, в качестве моделей воздухозаборников современных самолетов. 
Предлагается рассмотреть двумерную (бесконечную вдоль оси z) идеально 
проводящую полость прямоугольной формы (рис. 1). 

Цель работы — разработка метода восстановления параметров 
(количества, амплитуд, координат) ЛИ рассеяния на поверхности двумерной 
металлической полости прямоугольной формы по ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской 
электромагнитной волны системой N изотропных жестко связанных 
электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляющей собой 
электродинамическую модель [4] объекта. При приеме узкополосного 
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( , где f – несущая частота) отраженного сигнала в дальней зоне 

объекта и приемо-передающей антенны ДОР с учетом результатов работы [1] и 
геометрии задачи (считая, что измерения проводятся в плоскости xy) можно 
представить следующим образом: 

  (1) 

где  – координаты m-го отражателя;  – амплитуда сигнала, 

рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, отсчитываемый от оси x, 

направленной вдоль биссектрисы сектора углов ;  – волновое 

число; λ – длина волны. Формула (1) справедлива для любых углов наблюдения 
ϕ. 

 
 

Рисунок 1. Геометрия полости прямоугольной формы 
  
Когда  выражение (1) может быть линеаризовано и 

преобразовано к следующему виду: 
 (2) 

где ,  – пространственная частота. 

 
 

Рисунок 2. Модель объекта 
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Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для 
рассматриваемой модели объекта необходимо найти количество ЛИ N, их 
амплитуды , поперечные координаты  и продольные координаты  по 

известной из эксперимента ДОР , где . 

Метод решения рассматриваемой задачи состоит из следующих этапов [3]. 
Этап 1. По фрагменту , известному на , находятся 

количество ЛИ N, их поперечные координаты  и амплитуды . 

А именно, по фрагменту известной из измерений ДОР (1) объекта 
определяется спектр пространственных частот : 

   (3) 

При записи спектра пространственных частот  в (3) использовано 

прямоугольное окно [6], правомерность применения которого связана с 
малостью сектора углов наблюдения . 

По спектру пространственных частот  находится одномерное 

радиолокационное изображение  объекта [3, 7]: 
 

 (4) 

Из выражения (4) следует, что количество главных максимумов совпадает 
с числом ЛИ N. Поперечные координаты ЛИ равны половине поперечных 
координат соответствующих главных максимумов. Величины главных 
максимумов одномерного радиолокационного изображения  (4) 

соответствуют амплитудам  ЛИ объекта. 

Этап 2. По фрагменту , известному при , с 

помощью алгоритма этапа 1 находятся поперечные координаты  ЛИ в 

системе координат , повернутой на угол  относительно системы 

координат  (рис. 2).  

Рассмотрим ДОР  в секторе углов наблюдения 

 (рис. 2). Используя известные соотношения [8] для 
преобразования координат ЛИ, запишем её в системе координат  

следующим образом [3]: 
 

 (5) 
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При этом угол поворота  может принимать любые значения. 

Из сравнения (1) и (5) следует, что алгоритм нахождения поперечных 
координат  этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат  

этапа 1. 
По найденным поперечным координатам ЛИ ,  их продольные 

координаты  (рис. 2) вычисляются с помощью уравнений [3]: 

    (6) 

ЛИ полости располагаются на ее поверхности, поэтому используя 
известное выражение для границы полости и формулу (6), получаем выражения 
[10] для координат ЛИ на 

а) верхней стенке полости: 
   (7) 

 
б) нижней стенке полости: 

   (8) 

 
в) задней стенке полости: 

      (9) 

 
Представим результаты решения рассматриваемой задачи для 

металлической полости прямоугольной формы с размером апертуры 10λ и 
длиной 10λ (рис. 1). ДОР полости вычислялась строгим методом интегральных 
уравнений [11] для случая E–поляризации (  направлен вдоль оси z) падающей 

плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 
30. 

На рис. 3 представлены зависимости восстановленных поперечных 
координат ЛИ полости прямоугольной формы от угла наблюдения  [9]. 

Величина сектора углов наблюдения . Характерные размеры 

рассматриваемой полости соответствуют случаю рассеяния электромагнитной 
волны в оптической области. 

На рис. 4 представлены зависимости восстановленных амплитуд ЛИ 
полости прямоугольной формы от угла наблюдения  (нумерация кривых 

соответствует нумерации кривых рис. 3) [9]. 
Поскольку полость прямоугольной формы симметрична относительно оси 
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0x, то результаты восстановления поперечных координат и амплитуд ЛИ для 
угла наблюдения  очевидны. 

 
Рисунок 3. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ 

полости прямоугольной формы от угла наблюдения  

 
Рисунок 4. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ полости 

прямоугольной формы от угла наблюдения  

 
На рис. 5 представлено рассчитанное распределение амплитуд ЛИ на 

поверхности полости [9]. ЛИ изображены точками. 
Таким образом, разработанный метод позволяет восстанавливать по ДОР 

параметры (количество, амплитуды, координаты) изотропных жестко 
связанных электродинамически независимых ЛИ рассеяния металлической 
полости прямоугольной формы. При этом необходимо выполнение следующих 
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условий [3, 12]. Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в поперечном и 
продольном направлениях ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие 
разрешающей способности аппаратуры , а максимальный размер 

объекта не должен превышать примерно 50λ. 

 
Рисунок 5. Распределение амплитуд ЛИ на поверхности полости 

 
В дальнейшем планируется использовать разработанный метод для 

получения рекомендаций по повышению эффективности применения 
радиопоглощающих покрытий для уменьшения эффективной площади 
рассеяния двумерных полостей сложной формы. 
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Abstract: A method of reconstruction of quantity, amplitudes, coordinates of local scattering 

sources on the surface of a two-dimensional rectangular shaped cavity from the backscattering 
pattern has been offered. The results of numerical solution of the problem for the perfectly 
conducting two-dimensional aslant-cut cavity in the E–polarization case of the incident plane 
electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further 
development of the offered method were pointed out. 

Keywords: backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic 
wave, method, rectangular shaped cavity. 
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Abstract. The article substantiates the most important role of mathematical modeling in the 
study of geodynamic processes. On examples the possibilities of developed effective management 
methods are shown by these processes. 

Key words: mathematical modeling, model, geodynamics, geodynamic processes. 
Introduction. Significant progress in the mathematical description of various 

geological processes has been achieved in 60-70 years. As a result of this, in the 70s 
an approach was born to the construction of evolutionary geodynamic models and the 
development on their basis of methods for the joint analysis of various geophysical 
and geological data. This direction began to develop under the guidance of 
аcademician V.P. Myasnikov led to the formation of a new scientific discipline, 
which is now commonly called geodynamics. Particular progress has been made in 
the mathematical description of the formation of regional tectonic structures. 

The purpose of the work is to establish the place and role of mathematical 
modeling in the study of geodynamic processes. 

Main part. Success in the development of geodynamics did not have any effect 
on applied geophysical studies of the structures of the earth's crust and upper mantle. 
The interpretation of geophysical fields caused by these objects was carried out (and 
often is now being carried out) according to the following scheme. On the basis of 
geological concepts and data on the physical properties of rocks, a qualitative static 
model of the structure under study is built; regulated in the spatial distribution of the 
physical characteristics of the environment. Then, within the framework of the 
chosen static model, these regularities are determined, i.e. the position and geometry 
of the areas of density or magnetization, seismic wave velocities, etc. are established. 
At the same time, a significant amount of information remains on the possible 
mechanisms of formation and evolution history of the studied structures (here we 
mean both qualitative tectonic schemes and specific data, for example, structural 
geology data characterizing the time and nature of tectonic deformations, tectonic 
immersion curves and track data analysis describing the history of immersion or 
uplift, etc.). This information is, at best, attracted at a qualitative level when 
formulating interpretation models, but is not used in the interpretation process itself, 
for example, when choosing the final version from a variety of equivalent solutions. 

It is known that most of the inverse problems of geophysics belong to the class 
of conditionally correct problems according to A.N. Tikhonov. Regularization 
methods can successfully deal with various effects of instability and equivalence, for 
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example, by introducing some additional restrictions on the properties of the desired 
solutions. Unfortunately, in practice, the choice of regularizers is made formally, on 
the basis of general considerations or, as they say, the experience and intuition of the 
researcher. An important role is played by the computational side of the matter, the 
desire to obtain a solution in a form convenient for computer implementation. 

Let us now consider an approach based on the use of geodynamic models that 
are built on the basis of hypotheses about the mechanisms of formation and the 
history of the evolution of geostructures [1, 2]. Turning to these models highlights the 
problem of solving direct problems of geodynamics, i.e. mathematical description of 
the processes of formation of those geological structures and those heterogeneities in 
the distribution of physical properties that are reflected in geophysical fields. In the 
general case, this task is far from being solved. Indeed, real variations in seismic 
wave velocities, density, magnetic susceptibility, and thermal conductivity are 
polygenetic in nature. They can be caused by tectonic movements of various scales 
and signs, various magmatic and post-magmatic phenomena, physical and chemical 
transformations of matter, and other factors. The mechanisms of action, and 
especially the interaction of most of these factors, are currently not fully understood, 
so the construction of appropriate models in many cases is a very serious problem. At 
the same time, when building models of regional tectonic structures, it is legitimate to 
assume that tectonic processes that lead to displacements and deformations of rocks, 
as well as thermal fields, have a dominant influence on variations in physical 
properties. This allows us to confine ourselves to solving thermomechanical problems 
in the framework of continuum mechanics. 

Note that in order to implement the considered approach to the interpretation of 
geophysical data, it was necessary to create a new class of geodynamic models for 
that time, the so-called evolutionary models that reflect the dynamics of changes in 
the physical properties of rocks and the change in the geometry of the simulated 
structures over time. In the mid-70s, such models were extremely few in number, 
since in most cases the tasks were reduced to analytical or numerical estimates of the 
distributions of velocity fields or stresses. 

The first examples of the implementation of the approach under consideration 
were performed using the model of deformation of the sedimentary cover under the 
action of vertical movements of the crystalline basement [3]. The sedimentary layer 
was modeled by a linearly viscous incompressible medium in the boundary layer 
approximation. A distinctive feature of this model was that in it a transition was made 
from the evolution of the velocity field to the evolution of the boundaries of the 
geological section in time. This model was first used for the comprehensive 
interpretation of seismic and gravity data and drilling data for the Volga-Urals [4]. 
The task was posed as follows. It was assumed that according to seismic and drilling 
data, the relief of one structural boundary closest to the surface was known; using 
gravitational anomalies, it was necessary to determine the relief of the deeper 
boundaries of the sedimentary cover and the surface of the crystalline basement (it 
was assumed that there is also one deep well that sets the number of sedimentary 
layers and their asymptotes). It is known that the inverse gravimetric problem of 
restoring the shape of several contact surfaces does not have a unique solution. 
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However, in this case, the relief of all boundaries, from the surface of the foundation 
to the upper stratigraphic horizon, known from drilling data, were connected by the 
equations of the geodynamic model, under the assumption that the relief of the 
boundaries of the sedimentary cover was created as a result of movements of the 
surface of the crystalline basement. Such a formulation made it possible to 
significantly reduce the dimension of the problem, so that its solution turned out to be 
unique and stable. Another example of the use of this approach was the interpretation 
of seismic and gravitational data for the Puchezh-Katunsky meteorite crater [2] using 
the model of relaxation of large impact structures in the lithosphere – asthenosphere 
system. 

The first examples of the use of this approach led to the conclusion that the 
accuracy of solving inverse problems in the framework of geodynamic models is 
determined mainly by the degree of correspondence of the constructed geodynamic 
model to the real natural process. The main limiting factor in the application of the 
model [3] was the absence of sedimentation and denudation processes in the model, 
which is critically important in modeling and solving inverse problems for regional 
tectonic structures. A model including these processes was built in [5], which 
significantly expanded the range of tasks. Evolution models of large platform troughs 
(for example, the Donets Basin), passive continental margins, and other regional 
tectonic structures were constructed. It was shown that a number of slow (relaxation) 
tectonic processes, such as the evolution of passive continental margins in the 
transition zone from a more powerful continental to a thinner oceanic crust, are 
determined not only by the dynamics of the movement of matter in the layers of the 
lithosphere and asthenosphere, but also to a significant extent by the redistribution of 
the surface load , i.e. sedimentation and denudation processes. 

Using new models, it was shown for the first time that isostatic compensation of 
the surface load can be carried out not only by immersing or raising the lithosphere, 
but also by changing the thickness of its constituent layers. In particular, an increase 
in sedimentary load power leads to “squeezing” of the material of the lower layers of 
the earth's crust from under the sedimentary basin to its periphery. Taking this factor 
into account for sedimentary basins leads to a decrease in the estimates of the initial 
extension. It is also important that on the basis of new models it was possible to build 
a mathematical theory for solving problems of paleotectonic analysis, i.e. problems of 
reconstruction of tectonic movement velocities based on data on thickness, age and 
facies composition of sedimentary rocks [6]. 

New models made it possible to use a large amount of new information when 
interpreting geophysical data, in particular, data on the lithological-facies 
composition of sedimentary rocks. Let us consider an example of a joint analysis of 
seismic, gravitational and magnetic data and data on tectonic sink rates for passive 
continental margins [4]. The solution scheme was as follows. In the geodynamic 
model of evolution of the passive continental margin, the structure and evolution of 
the transition zone from the continental lithosphere to the oceanic is determined by a 
set of parameters: the characteristic vertical and horizontal scales of the structure 
under study, the effective viscosities and densities of the sedimentary layer and layers 
of the earth's crust and upper mantle, the duration of the process (margin age). These 
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parameters were determined from the condition of matching the calculated 
topography of the upper layers of the sedimentary section with the available seismic 
data, the correspondence between the estimated surface velocity of the model and the 
tectonic velocity known from drilling data, and the amplitude and characteristic sizes 
of the calculated and observed isostatic anomalies. Data were used on the eastern 
edge of North America. As a result, the modern configuration of all layers was 
calculated, including the basement and Moho surfaces, which are poorly known from 
seismic data, due to the large thickness of precipitation and the presence of strong 
reflecting horizons in them. Data on the surface of the crystalline basement and data 
on the temperature distribution were then used to set the upper and lower boundaries 
of the magnetoactive layer, which made it possible to estimate the distribution of 
magnetization over magnetic anomalies using the method [2]. A comparison of the 
obtained distribution of the magnetization with the distribution of the zones of 
expansion and contraction allowed us to conclude that the formation of the 
Brunswick magnetic anomaly on the eastern outskirts of the United States could be 
due to the introduction of intrusive material into the tension zone formed during the 
growth of the sedimentary basin on its inner (facing the continent) board. Note that 
on the eastern continental margin of South America, which has a similar structure, 
basalts of two generations with an age of 138–112 and 75–40 million years were 
discovered, which is consistent with our interpretation. 

The role of sedimentation was also investigated by the example of the Gakkel 
ridge [7] and by analyzing the history of subsidence of the lithosphere of the Great 
Valley (California) in the delta of the river. Sacramento [8]. In the latter case, the 
thermal regime and the history of the subsidence of the pre-arc basin located above 
the oceanic lithosphere of about 150 million years old were modeled. In this case, it 
was necessary to simulate not only the cooling of the oceanic lithosphere covered by 
a thick (up to 14-16 km.) Sediment layer, but also the thermal regime of the 
subduction zone, taking into account the change in the subduction rate over time and 
the age of the submerged plate. The constructed thermal model is in good agreement 
with the data on the current heat flow, the history of tectonic immersion, and the data 
on the thermal transformations of organic matter contained in sedimentary rocks. The 
obtained modern unsteady temperature distribution in the lithosphere was used to 
calculate the ultimate strength profile. Strength profile predicts the presence of a 
brittle layer in the upper part of the crust, which can extend to a depth of 20 km or 
more. This explains the presence in the delta region of the river. Sacramento 
anomalously deep (up to 20 km) earthquake cluster. In neighboring regions, differing 
in the structure of the crust, sedimentary cover thickness and heat flow, the 
earthquake depth does not exceed 12 km. This work, based on a joint analysis of 
seismic data, drilling, heat flow and plate tectonic reconstructions, is an interesting 
example of the use of geodynamic modeling and basin analysis techniques to assess 
seismic hazard. 

New possibilities in modeling geodynamic processes and the interpretation of 
regional geophysical data appeared after the creation of a thermo-mechanical model 
of the evolution of the rheologically stratified surface shell of the Earth [7]. The 
model includes the lithosphere (consisting of a sedimentary layer, the earth's crust 
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and the subcrustal mantle), the asthenosphere and part of the upper mantle below the 
asthenosphere. To obtain boundary conditions at the base of the model (in the 
subasthenospheric mantle), the model is asymptotically consistent with the model of 
the Earth’s global evolution [7]. The layers of the model differ in density and 
effective viscosity, sedimentation and denudation processes are included in the 
equation of the evolution of the day surface, it is assumed that the roof of the 
asthenosphere is a rheological boundary and coincides with some isotherm (usually 
1300 degrees C). 

This model made it possible for the first time to study the features of the 
development of small-scale convection in the regions of tension and compression 
formed under the action of intraplate or mantle influences. Numerical calculations [6] 
and analytical estimates [7] showed that such imbalances lead to the formation of 
circular flows in the asthenosphere, which persist for a long time after the end of the 
active stage, i.e. period of external tectonic forces. The evolution of tectonic 
structures in the absence of external tectonic influences (relaxation stage) is 
determined by a number of factors, including the distribution of density and 
temperature in the surface shell, the width of the extension or compression region, 
and the intensity of sedimentation and denudation processes. It is important that if the 
density in the asthenosphere does not decrease with depth, then small-scale flows 
support the same character of deformations that was at the active stage: slight 
stretching and sinking continue in the regions of extension, and compression and rise 
in the regions of uplift [7]. These effects are important for constructing scenarios of 
the formation and evolution of sedimentary basins and mountain structures. 

Let us consider an example of using the model of the evolution of the surface 
shell in modeling the history of immersion and the gravitational field in the orogen – 
piedmont deflection system [8] using the example of the Ciscaucasia deflections. 
Calculations showed that the violation of mechanical and thermal equilibrium in the 
compression regions of the continental lithosphere by intraplate forces leads to the 
formation of small-scale flows in the asthenosphere under the outer edges of the 
compression regions. These flows create additional compression in the orogen and 
extension at its periphery, which contributes to the formation of foothill deflections. 
This mechanism does not deny the role of the elastic bending of the lithosphere under 
the influence of the weight of a mountain structure. The problem is that the weight of 
the topography in many cases is not enough to create the observed deflection, so for 
many mountain structures it is assumed that there is a so-called latent load - an 
additional positive density anomaly inside the crust. For the Greater Caucasus, this is 
a particular problem, since deep foothill troughs are developed in its eastern and 
western parts, where the height of the mountain structure is relatively small. In the 
central part in front of the highest mountains, the Stavropol arch is located, and the 
foothill trough is absent. We will return to the question of the formation of foothill 
deflections under the action of the load formed during the compression of the 
lithosphere. In this case, it is important for us that small-scale convection introduces 
an additional component of immersion, forming deep deflections in front of relatively 
low mountain structures. 

The constructed model of the formation of piedmont troughs made it possible to 
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give a new interpretation to the tectonic dip curves for the Northern Ciscaucasia [8]. 
An analysis of the data of more than 100 boreholes located in different parts of the 
trough allowed us to compare the main events in the history of the subsidence of 
these areas with regional tectonic events and phases of volcanism in the Caucasus 
region. It is important that in the model of the elastic bending of the lithosphere, the 
phase of external tectonic compression is accompanied by the thrust of the orogen 
onto the deflection region, and, as a consequence, by the subsidence of the deflection. 
A comparison of the history of immersion in foothill troughs with the phases of 
tectonic compression for a number of mountain structures, including the Caucasus, 
showed the presence of an inverse correlation: the phases of uplift in the orogen 
correspond to the phases of uplift in the foothill trough, and the phases of dormancy 
correspond to periods of immersion. It is this relationship that follows from the model 
of evolution of the surface shell. Comparison of the simulation results with data on 
the history of the subsidence of the Pre-Caucasus troughs allowed us to conclude that 
the Greater Caucasus was formed as a result of at least four compression phases. The 
first phase occurred 39.5 million years ago, which coincides with the closure of the 
ocean basin and the beginning of the continental collision in the Caucasus. Three 
subsequent stages occurred during periods 16.6 - 15.8; 14.3 - 13.7 and 7.0 - 5.2 
million years ago. The presence in Maykop time of the rise on the site of the modern 
Greater Caucasus was confirmed by Italian scientists who conducted research in this 
area as part of the INTAS joint project with the IPF [8]. The model of small-scale 
convection also better agrees with the data on the gravitational field of the Pre-
Caucasus troughs [7]. 

The absence of a piedmont deflection in front of the central, most elevated part 
of the Greater Caucasus can be explained by the model of extension — compression 
of the lithosphere by intraplate forces [7, 8]. In these works, a model of tension – 
compression of an effectively elastic shell that is inhomogeneous vertically and 
horizontally is constructed, and an analytical solution is obtained for small strains. It 
is shown that, with sufficient accuracy, the deformation of such a shell in the absence 
of gravity can be described by the following equation, first used to describe the 
stretching of the lithosphere in [9]: xUzzzxW n ∂∂−−= )(),( , where (x,z) - cartesian 
coordinate system with axis z upward W(x,z)- the vertical component of the 
displacement vector, U(x) - the horizontal component, which in the case of small 
deformations of a thin plate, depends only on the horizontal coordinate, zn - - zero 
level, called in the problems of modeling sedimentary basins, the level of extension. 
In this model, it is assumed that the process of structure formation under the influence 
of tensile or compression forces can be divided into two stages: deformation by 
external forces in the absence of gravity and the subsequent establishment of isostatic 
equilibrium.  

It was shown in [10, 11, 12] that the position of the zero level is determined by 
the distribution of mechanical properties in the lithosphere with depth and a formula 
is obtained for calculating the depth to this level. 

Conclusions. Modeling of geodynamic processes is largely studied by physical, 
chemical, geological changes occurring on the surface and inside the Earth. Their 
dynamics allows us to develop effective methods for managing these processes. 
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Аннотация. В тексте раскрывается понятие архитектуры как многогранного мира, 

наполненного смыслами, где неразрывное единство материального (функции) и духовного 
(эстетики) придает дополнительные качества, увеличивающие силу воздействия его на 
человека. Жизнедеятельность человека обуславливает сложный многомерный комплекс 
архитектурно-пространственной среды города.  

Архитектура рассматривается как целостная среда, частью которой является 
человек, которая «общается» с человеком не только с помощью объемно-
пространственных, но и информационных (знаков и символов) форм, «вызывая к жизни» 
эмоции и образы. Эта составляющая с одной стороны неотъемлемая ее часть, в силу ее 
природы, а с другой стороны – сложная для распознавания и идентификации часть.  

Акцентируется понимание произведения архитектуры как художественного 
высказывания, в пространстве художественного текста города, наделенного определенным 
значением, где архитектурные формы, порождение функционального и эстетического 
освоения окружающего мира, а архитектурный текст – система знаков, упорядоченных в 
соответствии с содержанием. 

Ключевые слова: архитектура, функция, эстетика, смысл, целостная среда, природа. 
Вступление. 
Архитектура, как известно, искусство формирования пространства для 

человеческой деятельности, а архитектурно-пространственная среда города – 
сложный многомерный комплекс, обусловленный жизнедеятельностью 
человека, которая «общается» с человеком не только посредством объемно-
пространственных, но и информационных (знаков и символов) форм, «вызывая 
к жизни» эмоции и образы. Эмоциональная и образная составляющие с одной 
стороны неотъемлемая часть архитектуры в силу ее природы, а с другой 
стороны невероятно трудно распознаваемая и идентифицируемая ее часть. 
Стало привычным понимание архитектуры как технической, утилитарной и 
функциональной, в то время как выражение «архитектура это искусство» не 
вызывает сомнения. Где же граница этих понятий и есть ли она? Раскрыть суть 
целостного понимания природы архитектуры невероятно просто и в то же 
время сложно, все зависит от точки зрения и способности воспринимать целое 
как данность, а не совокупность факторов. 

Основной текст  
Проблема разрушения целостности окружающей среды, а, следовательно, 

утрата ее целостности – отражает не что иное, как состояние человека, его 
мировосприятие, которое стало определяться, главным образом, 
узкодисциплинарными рамками. То, что человек утратил в результате 
многовековой деятельности – целостность мышления, свойственную древним, – 
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говорит не только о его отходе от природы и утере понимания ее 
структурообразования, но и разрозненных изучаемых и познаваемых наук и 
дисциплин. Ле Корбюзье выдвинул принцип восстановления «живительных 
нитей между природой и человеком, способствующих формированию 
целостного мышления человека, как «психофизической ценности природы». 
Эта целостность обеспечивается единством системы «природа – архитектура - 
человек». Природное начало во все времена воспринималось людьми не просто 
как материал для утилитарных потребностей и даже не как объект эстетики, а 
как отражение заложенного в природе таинства. Этот принцип «эманации 
духовного» проходит от мифологии до философии и искусства. В соответствии 
с этим природные формы и определенные философские идеи формировали 
отношения человека и мира, названные в науке «микрокосм – макрокосм». Эти 
отношения легли в основу практически всех учений, от мифологий и теологий 
до философских концепций. 

Современный гуманистический взгляд наделяет окружающий мир 
сложными ассоциациями, на принципе которых, по утверждению науки, 
основана упорядоченность любой художественной структуры. Отсутствие 
духовного начала в настоящее время отмечается, как правило, гуманитариями, 
но особенно остро эта проблема стоит перед инженерами. Не имея 
достаточного уровня подготовки трудно представить себе «одухотворенной» 
сложную конструкцию, увидеть за расчетом и сухой схемой космическую 
упорядоченность. Архитектура – тот вид деятельности, который синтезирует 
эти, казалось бы, несовместимые части человеческой культуры. Создавая 
ансамбль, архитектор создает нечто целое, в котором соединяются в единое 
целое художественно-образные и многофункциональные аспекты: философия 
места, его инженерное и транспортное обустройство, эстетика и т. д. Их синтез 
наделяет среду индивидуальностью, которую архитектор Ле Корбюзье назвал 
«гением места», а литературовед Н. П. Анциферов – «мифом места». 
Переживая «миф места» в момент создания ансамбля или объекта, архитектор 
невольно востребует и применит знания и идеи, накопленные в веках, 
синтезируя и перемешивая их с современными мотивами и трактовками жизни. 
Древний сюжет – отношения жизни и смерти, человека и мира создает основу 
архитектурного творчества, включаясь в игру, где главным по Й. Хейзинге 
является «радость узнавания», узнавания этого вечного как мир сюжета, 
данного человеку на уровне архетипа, запечатленного в подсознании. Только 
сильный эмоциональный толчок может вызвать его к действию, а архитектор, 
обладая всей полнотой инженерных знаний, должен быть способным 
спровоцировать этот толчок, ибо именно через него индивидуальное творение 
автора становится эстетическим достоянием и духовным наследием многих.  

Одухотворяющая метафоричность архитектуры охватывает множество 
аспектов и дисциплин, в первую очередь природные основы, ландшафтные 
структуры и отношение к миру как к целому, как к среде наделенной богатым 
духовным потенциалом. Произведение архитектуры – это идея (нечто 
вымышленное, воображаемое), «облаченная» в материальную форму в 
реальном пространстве города. Архитектура не рассказывает о мире: она – мир 
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и его устройство, механизм перевода в физическое измерение мифов и 
вымыслов, вызванных современными условиями, где вымыслы становятся 
реальностью благодаря игре архитектурных форм и смыслов. Однако, создавая 
эту реальность, архитектура становится привычной и уводит в тень 
собственную мифическую природу, разрывая видимые связи с вымыслом. 
Космос и природная среда в значительной степени определили и 
градостроительные традиции, и архитектурные образы, что непременно нашло 
отражение в одном из основных эстетических предназначений архитектуры – 
проявлять внутреннюю сущность объекта, заложенную в территории и 
времени, выраженную через «осуществление метафизики» этой территории, в 
воплощении «первообраза», изначально присущего данному месту 
(пространству) [2, стр. 5]. Усложнение, многозначность и разномасштабность 
окружающей среды требует ее нового осмысления и понимания. Так, например 
структура древних городов – не что иное, как отображение картины мира, где 
основные оси улиц ориентированы соответственно «небесным осям». 

Архитектура, с момента «появления на свет» в виде первой постройки – 
древнего жилища, охватывала эстетику и функцию, оперировала знаниями, 
которыми владело человечество, выражала понимание окружающего мира, а 
архитектор был не только строителем и художником, но и инженером, и 
ученым, и философом. Он был вооружен всеми знаниями, что давал 
окружающий его мир, – от Пифагоровской космогонии, архитектоники, 
космоса, до Демокритова учения об атомах. Архитектурой называлось 
возведение городов и акрополей, храмов и жилищ, крепостей и замков, 
строительство кораблей и боевых машин, мостов и каналов, портов и складов. 
Архитектура включала в себя теорию и практику: механики и гидравлики, 
скульптуры и живописи, математики и музыки. В образах и формах 
архитектурных сооружений нашли воплощение сменявшие друг друга 
философские концепции, а неразрывное единство материального и духовного 
придало архитектуре дополнительные качества, которые увеличили силу ее 
воздействия на человека.  

Архитектура – часть мира (вторая природа) где мы живем, сочетающая в 
себе утилитарное (функцию) и духовное (эстетику), однако, она – искусство. 
Искусство формирования и упорядочивания пространства, искусство, 
приводящее хаос в удобную и понятную пользователю систему, и в то же время 
архитектура – это текст, понять который можно лишь зная язык, состоящий из 
системы знаков, упорядоченных в соответствии со смыслом. Создавая нить 
повествования, определяя «игру» (объемов и масштабов, света и тени, и т. д.) и 
регулируя движение в пространстве, архитектурные сооружения 
«разговаривают» с человеком посредством знаков, символов и кодов. 
Организация архитектурных знаков и символов в пространстве генерирует 
считываемые смыслы, а выражение архитектурным языком в окружающей 
действительности устойчивых черт, вневременного «космического» порядка 
представлено еще античным тезисом: «когда частное обнаруживает себя как 
выражение общего, оно … становится прекрасным» [3, с.707]. Афинский 
Акрополь, например, представлял собой «часть огромной полусферы», 
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охватывающей холм, которая свободно «стекает» с холма в город. Это 
объемно-пространственное изображение греческого космоса, целостного и 
антропоморфного, «нарисовано» на фоне неба как часть афинской скалы и 
всего греческого полиса. А Пантеон в Риме, например, понимался римлянами 
совсем не так как нами сейчас. Свод здесь – купол неба, а не просто 
геометрическая форма, позволившая перекрыть крупное пространство, не 
просто еще одна архитектурная доминанта города. Для современного человека 
такой свод в архитектуре безвозвратно потерян, вместе с тем, совсем иным, 
пониманием «вселенной». 

В своем многовековом развитии архитектура «шаг за шагом теряла части 
своих владений». Дифференциация наук, объединенных феноменом искусства, 
обладающим важной специфической особенностью – единством 
«функционального» и «эстетического», так как человек воспринимает 
естественную изменчивость окружающего мира, природы, являясь 
неотъемлемой его частью, микрочастицей мироздания, повлекла за собой 
нарушение тектонического единства между материалом и конструкцией, 
формой и содержанием. «Естество», «природа», «целое», как содержание 
архитектурной формы, более не привлекали архитекторов. Вечный, как мир 
сюжет, приносящий человеку «радость узнавания» – отношение жизни и 
смерти, человека и мира, данный на уровне архетипа, и универсальные образы-
символы ландшафта были на время забыты. Архитектура превращалась в 
механизм, чистую функцию, именно она создавала основу той материальной 
среды, «второй природы», которой окружал и окружает себя человек.  

Город в целом и его архитектурно-пространственная структура в частности 
– мощнейший транслятор информации, особого рода текст, языком 
организации пространственной среды кодирующий информацию в систему, 
элементами которой могут быть как отдельные здания и ансамбли, так и сам 
способ организации городского пространства. Взгляд на отдельное сооружение, 
как на часть единого городского организма, развивающегося в пространстве и 
во времени на основе природной формы, сущность которую оно стремится 
проявить, дает ключ к пониманию архитектурных сообщений и позволяет 
определить их истинное значение и информационную ценность. Форма 
обозначения в архитектуре не дана изначально, а порождена функциональным 
и эстетическим освоением окружающего мира. «Эстетическое», в данном 
контексте – это «явленная данность смысла», чувственная выразительность 
внутренней жизни предмета, связанная с чувственным и эмоциональным 
восприятием являемой человеку реальности, где через воспринимаемые 
внешние формы ему открывается внутреннее содержание, внутренние смыслы 
созерцаемого [1, стр. 6]. «Функциональное» – явно выраженный внешне 
полезный «смысл» использования, порожденный необходимостью 
удовлетворять потребности жизнедеятельности и удобством. 

Проблема общепонятности языка архитектуры, интерпретации 
архитектурных смыслов связана с идеей повтора, как основы художественного 
мышления и творчества. В процессе становления искусства осуществлялось два 
противоположных по направлению действия – точный повтор 
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действительности и обратное направление действия  – стремление 
преобразовать действительность. Художественные признаки возникали на 
пересечении этих двух потоков в форме ритмов, символов, метафор и 
необъяснимых логически сочетаний образов. Многократное применение 
(повторение) какого-либо элемента в определенной ситуации способствует 
тому, что этот элемент становится носителем определенного смысла. 
Закрепление определенного смысла за данным элементом дает возможность 
соотнесения его с определенным значением, а значит распознавания его. Имея 
достаточный запас «образов воспоминания» мы получаем ключ к прочтению 
архитектурного сообщения и пониманию его смысла [2, стр. 205].  

Заключение и выводы. 
Таким образом, начиная от первых построек, сооруженных человеком на 

Земле, архитектура моделировала мироздание и формировала понимание мира 
современниками. Пещеры и хижины, шалаши и землянки древности 
непременно отсылают нас к пониманию природы как «Матерь(и)», излучающей 
душу, где явления «сочетаются смыслом». Древний натурфилософский язык 
(«метаязык») позволял человеку читать текст природы и понимать ее смысл, 
что неизменно находило воплощение в архитектуре крупных ансамблей и 
отдельных сооружений. Современность безвозвратно утратила способность 
чтения и понимания этих универсальных архетипических, глубинных смыслов.  

Эстетический смысл и функциональный смысл архитектуры, пребывая в 
неразрывной связи, находят воплощение в ее пластическом решении. 
Пластическая тема в архитектуре обретает характер художественного 
высказывания, а пластический строй – характер художественного текста 
наделенного определенным значением. В информативной эстетике 
семантический аспект охватывает все стандартное, универсальное, 
передаваемое с помощью заданного набора знаков, символов и в конечном 
итоге форм. [2, стр. 203]. Воспринимаемая форма организации объекта или 
явления не просто оценивается сама по себе – она сопоставляется с тем, что по 
представлению наблюдателя, должно быть присуще этому типу объектов или 
явлений, сопоставляется с «идеалом», где «идеал» понимается как некое 
целостное представление о том, каким должен быть данный предмет. 
Синтетичность или, точнее, синкретичность идеала приводит к тому, что 
эстетически могут оцениваться самые разнообразные явления 
действительности, от утилитарной же значимости функции, связанной с 
объектом среды, во многом зависит внимание к его архитектурной форме. 
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Abstract. The text reveals the concept of architecture as a multifaceted world filled with 

meanings, where the inextricable unity of material (function) and spiritual (aesthetics) gives 
additional qualities that increase the force of its impact on a person. Human life determines a 
complex multi-dimensional complex of the architectural and spatial environment of the city. 

Architecture is seen as a holistic environment where a person is part of it., who 
“communicates” with a person not only in three-dimensional, but also in informational (signs and 
symbols) forms, “evoking emotions” and images. This component, on the one hand, is an integral 
part of it, by virtue of its nature, and, on the other hand, is a part difficult to recognize and identify. 

The emphasis is placed on understanding of architecture as an artistic expression, in the 
space of the city's artistic text endowed with certain meanings, where architectural forms are 
generated by the functional and aesthetic development of the surrounding world, and the 
architectural text is a system of signs arranged in accordance with the content. 
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Аннотация. В работе рассматривается актуальная проблема совершенствования 
железнодорожных вокзальных комплексов Украины - важных структурно-функциональных 
элементов современного города. На основе анализа зарубежного опыта выявлены 
существенные особенности архитектрно-градостроительной организации современных 
вокзальных комплексов в функциональном, транспортном, композиционном, экономическом, 
эргономическом аспектах. Сделаны выводы о перспективах их дальнейшего развития в 
струкруре города. 

 Ключевые слова: железнодорожные вокзальные комплексы, архитектурно-
градостроительные особенности, перспективы развития. 

Вступление 
Функционирование современного города сегодня невозможно представить 

без активных внешних транспортных связей.  Поэтому особое место в его 
градостроительной организации занимают узловые элементы 
железнодорожных коммуникаций – железнодорожные вокзальные комплексы 
(ЖВК). С точки зрения градостроительного формообразования современные 
ЖВК являются одними из доминантных узлов городского каркаса. Вокзальные 
комплексы различаются по функциональным, структурным, пространственным 
параметрам. Совершенствование их архитектурно-градостроительной 
организации – важная задача, особенно для Украины, в контексте перспектив  
вхождения страны в Евросоюз.  

Изучение существенных особенностей архитектурно-градостроительной 
организации  ЖВК развитых стран расширяет прогностический взгляд на их 
формирование и совершенствование в отечественной практике. Выявление 
указанных особенностей  требует анализа и систематизации современного 
проектно-практического опыта. Это и определяет актуальность и цель данной 
работы.   

В настоящее время различные аспекты формирования и развития ЖВК 
рассматриваются в научных работах [1, 4, 5, 8, 9, 14]. Немало публикаций 
освещают архитектурно-градостроительные характеристики железнодорожных 
вокзальных комплексов, запроектированных или построенных в последние 
десятилетия [6, 10-13]. Очевидно, что данный материал  требует анализа и 
систематизации. 

Основной текст 
Изучение мирового проектно-практического опыта формирования и 

реконструкции вокзальных комплексов позволило выявить их характерные 



SWorldJournal                                                                                                                                   Issue 2 / Part 2 

 ISSN 2410-6615                                                                                                                                   www.sworld.education 87 

особенности в транспортно-технологическом функциональном, структурном, 
композиционном, экологическом,  экономическом,   эргономическом аспектах. 
Данные особенности следует отнести к существенным, поскольку они 
обусловлены объективными тенденциями развития ЖВК в структуре 
развивающегося урбанизированного пространства.  

В транспортном аспекте формирование ЖВК характеризуется 
нарастанием процессов концентрации  транспортных коммуникаций разных 
типов и рангов в узле, их активная кооперация. Так, например, в Сеуле новый 
транспортный терминал объединяет аэропорт, 2 скоростные и 2 обычных 
железнодорожных линии. Центральный ЖВК в Милане включает: 
железнодорожный вокзал, автовокзал, городской аэровокзал, станции двух 
линий метрополитена, подземные автостоянки, вертолетную станцию. 
Согласно проекту нового Центрального ЖВК Утрехта (Нидерланды) 
железнодорожные, автобусные и трамвайные платформы будут размещены под 
одной волнистой крышей [15]. Объективная тенденция кооперации работы 
различных видов транспорта в узлах транспортно-коммуникационного каркаса 
ведет к формированию объединенных вокзальных комплексов (рис.1).  

 

  
Рис. 1. Центральный ЖВК Утрехта (Нидерланды). Источник: [15] 

 
В функциональном аспекте следует отметить рост разнообразия 

функционального содержания ЖВК с сохранением ведущей транспортно- 
коммуникационной функции. Они не только «стягивают» транспортные потоки 
(внешние и внутригородские), но и притягивают в свою структуру функции 
общественного обслуживания (торговые, деловые, развлекательные и пр.), 
повышая, таким образом, собственную значимость в формировании городской 
среды. В мировой практике становится обычным явлением, когда в структуре 
ЖВК присутствуют такие функциональные блоки как: гостиничные, торговые, 
развлекательные, выставочные, информационные, офисные, рекреационные, 
сервисные, духовной деятельности. Так, например, в структуру нового  
центрального ЖВК Берлина  входят около 80 магазинов, гостиница и офисные 
помещения, парковки на 860 машиномест. В Монреале в структуре 
реконструированного центра вновь сформированный ВК включает 3 
универсальных магазина, 4 гостиницы, 5 административных зданий, 8 
кинотеатров, 30 ресторанов, автостоянки на 9000 мест [2].  Таким образом, 
можно говорить о существенной особенности ЖВК, а именно развитии на базе 
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железнодорожной станции многофункциональных общественно-транспортных 
комплексов.  

 
Рис. 2. Новый ЖВК  Пекина (Китай).  Фото: Источник: [16] 

 
В структурном аспекте особенностью формирования ЖВК является 

образование сложных многоуровневых структур, которые включают наземные, 
надземные и подземные пространственные блоки, соединенные системой 
вертикальных и горизонтальных коммуникаций. Так, вокзал Waterloo в столице 
Англии  имеет четыре уровня. В Сингапуре вокзальный комплекс Dhoby Ghaut 
- самый глубокий подземный терминал с 5 уровнями. Структура  
терминального ЖВК в районе Западный Коулун в Гонконге включает шесть 
уровней, в том числе две подземные станции. Пассажиры ожидают 
высокоскоростные поезда в огромном холле высотой 45 метров (рис 3). 

 

 
Рис. 3. ЖВК в районе Западный Коулун в Гонконге (архитектор Э. 

Бромберг, британское архитектурное бюро Aedas). Источник: [3] 
 
Следует отметить тенденцию пространственного «сближения» элементов 

коммуникаций разных видов транспорта, взаимодействующих в узле, что 
способствует сокращению времени пересадок пассажиров и проявляется в 
формировании транспортно-коммуникационного ядра комплекса. Возрастает 
степень интегрированности большинства вокзальных комплексов в 
пространственно-планировочную структуру прилегающей застройки. Так, 
многие железнодорожные вокзальные комплексы перестают быть объектами, 
расчленяющими городскую ткань, соединяя ранее разделенные городские 
районы посредством надземных платформ, перекрывающих станцию. В 
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качестве примеров можно привести вокзал-мост Пардье в Париже, проект 
нового ЖВК в Штудгарде.  

В композиционном аспекте ярко проявляется особенность формирования 
ЖВК как градостроительных ансамблей, занимающих значительные 
территории [7].  Так,  например, в Лилле  архитектор Кулхас спроектировал 
мегаструктуру, которая занимает 40 гектар. В условиях современной застройки 
композиционными доминантами ансамблей вокзальных комплексов становятся 
не пассажирские здания (как было прежде), а офисные здания, гостиницы и 
даже телевизионные башни, как в г. Киото (Япония). Растет разнообразие 
средств индивидуализации и гуманизации технизованого пространства ЖВК. В  
их структурах  можно обнаружить скульптурные композиции, элементы 
ландшафтного и технического дизайна, специальные средства визуальных 
коммуникаций.  В настоящее время ЖВК все в большей мере выполняют 
презентационную, брендовую функцию для города, что воплощается в 
оригинальности и масштабности  архитектуры вокзальных комплексов [6]. 

Особенности архитектурных решений современных ЖВК в экологическом 
аспекте направлены на улучшение микроклиматических характеристик 
комплексов путем увеличения во внешних и внутренних пространствах 
количества и разнообразия природных компонентов. В качестве примера 
следует привести ЖВК в г. Осака (Япония), где на небольшом по площади 
участке создан террасированный парк, связанный с пассажирской станцией 
надземными переходами. В структуре нового центрального вокзала Берлина 
предусмотрена пляжно-рекреационная зона на берегу р. Шпрее. Заметна 
тенденция уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду со 
стороны ЖВК, что осуществляется путем использования инновационных 
технологий при  их строительстве и реконструкции.  

 В эргономичном аспекте следует отметить тенденцию формирования 
пространств ЖВК  с высоким уровнем комфорта для реализации деятельности 
разных групп пассажиров и обслуживающего персонала. Особо следует 
выделить создание благоприятных условий для людей с особыми 
потребностями. Сегодня формирование в Европе единой сети 
железнодорожного транспорта обусловило внедрение общих принципов 
структурно-функциональной организации технологических блоков вокзальных 
комплексов, что значительно облегчает ориентацию пассажиров [12].     

В экономическом аспекте особенности архитектурной организации ЖВК 
обуславливают минимизацию эксплуатационных расходов за счет внедрения 
инновационных технологий сохранения энергии, повышения уровня 
компактности функциональных блоков и коммуникационной сети, 
расширенного привлечения в структуру комплексов дополнительных функций 
для повышения их рентабельности. Так, при формировании железнодорожных 
ЖВК в Беларусии принято до 40% площади отводить под размещение 
элементов общественного обслуживания [8]. На центральном ЖВК Берлина для 
коммерческого использования выделено 21% площади комплекса [2].  
Размещение в структуре ЖВК функциональных блоков общественного 
обслуживания позволяет значительной части пассажиров получить 
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необходимые услуги в границах комплекса. Это приводит к  уменьшению 
нагрузки на городской транспорт, что сокращает общие энергетические 
затраты. Устройство крупных пересадочных узлов, объединяющих станции 
разных линий одного или нескольких видов транспорта, стало характерным для 
многих ЖВК развитых стран, что является экономически выгодным для 
компаний операторов .   

Заключение и выводы. 
Опираясь на анализ перечисленных особенностей архитектуно-

градостроительной организации современных вокзальных комплексов 
развитых стран, можно сделать следующие выводы о перспективах  развития 
ЖВК в Украине. 

1. Вокзальные комплексы будут развиваться на основе функционально-
пространственной взаимосвязи двух основных элементов: узла  коммуникаций 
(внешних и внутригородских) и центра общественного обслуживания. Эта 
связь обусловлена целостностью процесса жизнедеятельности социума,  
подчиненного  законам минимизации затрат энергии и времени.  Формирование 
современных ЖВК является проявлением системного морфогенеза, который 
обусловливает объединение элементов сети общественного обслуживания и 
транспорта в качественно новую систему. 

2. ЖВК превращаются в многофункциональную, высокотехнизированную, 
многоярусную суперсуперструктуру, которая выполняет важные функции 
жизнеобеспечения  города,  агломерации, региона. Развитие ЖВК связано с 
повышением степени компактности его коммуникационного ядра и 
увеличением  площадей реконструируемых территорий в зоне  их влияния.  

3. Перспективность дальнейшего развития ЖВК связана с повышением 
скорости сообщений между населенными пунктами и уровня комфорта 
поездок. Совершенствование строительных технологий и повышение уровня  
экологической безопасности ЖВК увеличит  градостроительную гибкость в их 
размещении в структуре города, разнообразие архитектурно-
градостроительного формообразования.  
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Abstract. The study of modern experience of forming and reconstruction of the railway  

station complexes allowed to educe their characteristic features in transport, functional, structural, 
composition, ecological,  economic,   ergonometric aspects.  

In a structural aspect the feature of forming of RSC is formation of difficult multilevel 
structures, which include surface, above-ground and underground spatial blocks, connected by the 
system of vertical and horizontal communications.  

  In a composition aspect brightly the feature of forming of RSC shows up as town-planning 
ensembles, occupying considerable territories. 

In an ergonomics aspect it should be noted tendency of forming of spaces of RSC with the 
high level of comfort for the different groups of passengers and auxiliary personnel.  

In an economic aspect  the tendency  of minimization of running expenses increases due to 
introduction of innovative technologies  of conservation of energy, increase of level of compactness 
of function boxes and of communication network, extended bringing in the structure of RSC of user 
facilities for the increase of their profitability. 

The railway  station complexes will develop on the basis of functionally-spatial 
intercommunication of two basic elements : knot  of communications (external and intercity) and 
centers of public maintenance of certain grade. This connection is conditioned by integrity of 
process of vital functions of социума,  inferior  to the laws of minimization of expenses of energy 
and time.  Forming of modern RSC is the display of system morphogeny which stipulates the 
association of elements of network of public service and transport in the high-quality new system. 

Key words: railway station complexes,  architectonically-town-planning features, prospects 
of development. 
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Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті 
встановлено, що проведення позакореневого підживлення азотними добривами та 
Кристалоном особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності та показників 
якості зерна пшениці озимої.  

Ключові слова: пшениця озима, добрива, азотні добрива, урожай, якість, білок, 
“сира” клейковина, ґрунт. 

Проблема пошуку більш раціональних та ефективних методів 
використання добрив у сівозміні, особливо нових видів, форм, доз та 
співвідношень на даний час є актуальною. Одним із таких заходів є 
використання комплексного добрива «Кристалон особливий». Застосування 
зазначеного добрива у позакореневому підживленні озимої пшениці сорту 
Миронівська 61 сприяє підвищенню врожаю та отриманню зерна з високими 
показниками якості. 

Для отримання високих і стабільних врожаїв якісного зерна пшениці 
озимої важливе значення надається доцільно розробленій і правильно 
організованій системі удобрення [1-3]. 

Родючість і поживний режим ґрунту – фактори, які піддаються ефективній 
дії людини і є одним із головних засобів підвищення урожайності зерна 
пшениці озимої [4]. 

Основною метою даних досліджень було вивчення впливу позакореневого 
підживлення Кристалоном особливим в дозі 1 кг/га та азотними добривами в 
дозі N45, N30 (аміачною селітрою) на лучно-чорноземному грубополувато-
легкосуглинковому ґрунті на врожай і якість зерна районованого сорту пшениці 
озимої “Миронівська–61”. 

Ґрунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний карбонатний, 
грубопилувато-легкосуглинковий на лесовидному суглинку. Забезпеченість 
рослин азотом та фосфором середня, калієм низька. Дослідження проводились 
загальноприйнятими методами.  

Результатами дослідження встановлено, що найбільша врожайність 
пшениці озимої сорту “Миронівська–61” відмічена у варіанті N45 +N30 + 
кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, яка 
становила – 55,1 ц/га, з відповідно найбільшим приростом до контролю, який 
становив 24,0 ц/га (табл.1). 
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Дещо менший приріст врожаю зерна пшениці озимої отримано з варіанту 
N45 +N30 + кристалон на початку виходу в трубку – 22,5 ц/га. Урожайність з 
варіантів контроль, контроль + вода становила відповідно – 31, 15, 32,1 ц/га 
(таблиця 1). Для підвищення урожайності зерна пшениці озимої необхідне 
проведення позакореневого підживлення N45 +N30 (аміачною селітрою) та 
Кристалоном особливим в дозі 1 кг/га на початку фази виходу в трубку, у фазі 
колосіння. 

Найвищий вміст білку та “сирої” клейковини в зерні пшениці озимої сорту 
“Миронівська–61” відмічений з варіанту N45 +N30 + кристалон на початку 
виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який становив відповідно – 
13,9 % і 28,6 %, з високими показниками збору білка й клейковини – 7,6 ц/га і 
15,7 ц/га. 

Таблиця 1 
Вплив азоту та кристалону особливого на врожайність зерна пшениці 

озимої, ц/га 

Варіант досліду 

В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 

ц/
га

 

Приріст, ц/га 
до 

контро 
лю 

до 
контро 
лю + 
вода 

кристалон 
на 

початку 
виходу в 
трубку 

кристалон 
у фазі 

колосіння 

Без добрив (контроль) 31,1     
Контроль + вода 32,1 1,0    
N45 рано весною поверхнево 41,6 10,5 9,5   
N45 рано весною поверхнево 
+кристалон на початку 
виходу в трубку 

46,0 14,9 13,9 4,4  

N45 рано весною поверхнево 
+ кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

47,8 16,7 15,7  1,8 

N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку 

46,9 15,8 14,8   

N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку 

53,6 22,5 21,5 6,7  

N45 рано весною поверхнево 
+ N30 на початку виходу в 
трубку + кристалон на 
початку виходу в трубку + 
кристалон у фазі колосіння 

55,1 24,0 23,0  1,5 

НІР05, ц/га 1,7-2,4    
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Висновки. Проведення позакореневого підживлення Кристалоном 
особливим (доза 1 кг/га) сумісно з азотними добривами N45 +N30  у фазі виходу 
в трубку та колосіння забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту 
пшениці озимої “Миронівська–61” – 24,0 ц/га. Найвищий вміст білка та “сирої” 
клейковини в зерні пшениці озимої відмічено під час внесення N45 +N30 + 
кристалон на початку виходу в трубку + кристалон у фазі колосіння, який 
становив відповідно – 13,9 %, 28,9 %. 
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Abstract. It is set by researches on the meadow chernozem groubopilouvato-

legcosouglincovomou –rounti, that conducting of pozacorenevogo pidgivlennya by the nitric 
fertilizers and Cristalonom special, causes the considerable changes in the size of productivity of 
winter wheat. The most increase of harvest is got at bringing N45+ N30+cristalon at the beginning 
of output in a tube + cristalon in the phase of forming ears -23,9 ts\ga, with the accordingly high 
indexes of quality of corn, maintenance the squirrel-13,9%, gluten -28,6 %. 

Results of researches. It is set the results of researches, that the most productivity of wheat 
winter-annual is marked in the variant of N45 +N30 + crystalon at the beginning of exit in a tube + 
a crystalon inphase, that presented, earing - 55,1 ce/he , from according to most an increase to 
control, that presented 24,0 ce/he. 

Realization of  signup by "Crystalon special"(a dose is 1 kg/he) consonant with the nitric 
fertilizers of N45 +N30  inphase exit in a tube, earing provides the increase of harvest of grain of 
the districted sort of wheat winter-annual "Mironovska 61" - 24,0 ce/he. The greatest content of 
albumen and "raw" gluten in grain of wheat winter-annual is marked in a variant for bringing of 
N45 +N30 + crystalon at the beginning of exit in a tube + crystalon inphase earing, that presented 
accordingly - 13,9 %, 28,6 %. 

Кey words:  winter wheat, fertilizers, nitric fertilizers, harvest, quality, albumen, “raw 
gluten”, soil. 
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Анотація. Наведено результати комплексної оцінки солоних томатів  різних сортів, 

вирощених в умовах Лісостепу України, залежно від ступеня стиглості.  Досліджено вплив 
сортових особливостей та ступеня стиглості на органолептичні, фізико-хімічні та 
біохімічні показники, виявлено їх зміни у процесі зберігання. Встановлено втрати маси 
солоної продукції у процесі ферментації та під час тривалого зберігання. Виділено варіанти, 
плоди яких характеризуються високою харчовою та біологічною цінністю. Встановлено, що 
найвищу харчову та біологічну цінність через шість місяців зберігання мають червоні плоди 
сорту Флора. 

Ключові слова: томати, плоди, сорт, стиглість, біохімічні показники, якість, соління 
Вступ. Забезпечення населення овочевою продукцією в нашій країні 

протягом року не рівномірне. Так, у серпні-вересні їх надходження до 
споживача становить 75% від загальної річної кількості. Тому, свіжу продукцію 
використовують для переробки. Одним із альтернативних джерел отримання 
всієї користі від плодів помідора є споживання солоної продукції. Підвищений 
попит на солону продукцію як дорослого, так і дитячого населення завдячує її 
високим смаковим, дієтичним та лікувальним властивостям.  

У процесі соління в сировині відбуваються різноманітні біохімічні 
перетворення, які при неправильній технології можуть викликати погіршення 
харчової цінності продукції і навіть їх псування. Якісну солону продукцію 
можна отримати тільки з урахуванням технологічних особливостей сировини, 
які, у свою чергу, залежать від сортових особливостей та біологічної стиглості 
плодів. Тому, метою наших досліджень було вивчення впливу ступеня 
стиглості плодів помідора різних сортів на якість солоної продукції [1]. 

Методика проведення досліджень. Дослідження проводили протягом 
2013-2015 рр. у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України. Помідори  вирощували в умовах північного Лісостепу України. 
Біохімічні, товарні та органолептичні аналізи плодів, дослідне соління 
проводили в науково-навчальній лабораторії кафедри технології зберігання, 
переробки та стандартизації продукції рослинництва НУБіП України за 
загальноприйнятими методиками [2].  

Для досліду відібрали плоди помідора двох вітчизняних сортів, поширених 
у зоні Лісостепу, занесених до Реєстру сортів рослин, – Лагідний та Флора. Як 
контроль вибрали сорт Лагідний. Для вивчення впливу ступеня стиглості на 
якість та харчову цінність солоних плодів, їх збирали та солили окремо у фазі 
рожевого та червоного ступеня стиглості. Соління томатів здійснювали за 
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такою рецептурою: на одну 3-х літрову банку використовували  1800 г томатів, 
30 г – кропу, 15 г – зубчиків часнику, 0,5 г – сухих коренів хрону. Укладені в 
банки томати і прянощі заливали 7 % - ним розчином кухонної солі. Через 
кожні два місяці після соління здійснювали контрольні огляди. 

Результати досліджень. Під час дегустації плоди томатів дослідних 
варіантів отримали досить високі оцінки – 4,5-4,8 бала за 5-бальною шкалою 
(табл. 1). Найнижчу оцінку отримали солоні томати червоного ступеня 
стиглості сорту Лагідний, оскільки вони були злегка зморшкуваті, м’якої 
консистенції. У плодів сорту Флора червоного і рожевого ступенів стиглості 
забарвлення плоду було дещо темнішим, від натурального. 

Смакові якості солоних томатів обох досліджуваних сортів  були 
характерними для першого товарного сорту. Вони  мали приємний кисло-
солоний смак з ароматом прянощів, без стороннього запаху і присмаку. 

Таблиця 1 
Органолептичні та  фізико-хімічні показники солоних томатів залежно від 

сорту та ступеня стиглості 
Назва показника 

Норми 
стандарту 

Лагідний Флора 
червоні рожеві червоні рожеві 

Загальна дегустаційна оцінка, бал*  4,5 4,8 4,6 4,8 
Масова частка кухонної солі для 
томатів, % 2,0 – 3,5 2,2 2,3 2,1 2,2 

Титрована кислотність, % 0,9 – 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 
Масова частка томатів по 
відношенню до загальної маси з 
розсолом, %, не менше 

51 55 57 51 53 

Масова частка спецій по відношенню 
до маси нетто томатів, %  2,0 – 5,0 3,5 3,3 3,3 3,0 

 
За фізико-хімічними показниками солоні томати дослідних сортів обох 

ступенів стиглості відповідали вимогам чинного стандарту. 
Для споживачів важливе значення має харчова та біологічна цінність 

солоної продукції. Результати аналізу плодів за біохімічними показниками 
наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Біохімічні показники солоних томатів у процесі зберігання 

Ступінь 
стиглості 

 

Вміст у солоних томатах 
сухої 

розчинної 
речовини, % 

органічних 
кислот, % цукрів (сума), % вітаміну С, 

мг % 

Через … місяців зберігання 
2 6 2 6 2 6 2 6 

Лагідний 
Червоний 7,4 6,2 0,7 1,0 1,5 0,6 12 18 
Рожевий 7,2 5,4 0,9 1,3 1,4 0,5 10 15 

Флора 
Червоний 7,5 6,3 0,8 1,2 1,5 0,7 19 20 

Рожевий 7,0 5,0 0,9 1,2 1,4 0,5 17 18 
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Досліджувана суха розчинна речовина солоних томатів складається з 
розчиненої кухонної солі та розчинних речовин томатів і спецій. Через два  
місяці після соління, цих речовин у солоних плодах було більше, ніж у свіжих – 
від 7,0 до 7,5%. Це можна пояснити наявністю більшої кількості цукрів, які не 
піддались бродінню. Через шість місяців зберігання вміст сухої розчинної 
речовини зменшувався і коливався, залежно від варіанту дослідження, в межах  
5,0-5,4% у солоних томатах рожевого ступеня стиглості та 6,2-6,3% – 
червоного. 

Вміст кислот (у перерахунку на молочну кислоту) у солоних томатах через 
два місяці зберігання становив 0,7-0,8%.  За останні чотири місяці зберігання 
кількість кислот збільшилася на 0,3-0,4% в результаті молочнокислого 
бродіння, а цукрів, навпаки, зменшилася на 0,8-1,0%. Цим пояснюється 
зниження загального вмісту сухих розчинних речовин у процесі зберігання 
солоної продукції. 

Через два місяці зберігання солоної продукції С-вітамінність твердої 
частини томатів значно знизилась, особливо у плодах сорту Лагідний та 
контрольного варіанта, через розчинення аскорбінової кислоти у сольовому 
розчині. До шести місяців зберігання С-вітамінність у плодах всіх дослідних 
варіантів підвищилася за рахунок виходу в розчин вітаміну С із спецій (у 
листках хрону міститься близько 8 мг %, смородини і вишні – більше 100 мг %, 
кропу – 60-100 мг %). Таким чином, можна стверджувати, що біологічна 
цінність солоних томатів зростає протягом періоду зберігання за умови 
додавання до рецептури спецій, які містять вітамін С. 

Одним із завдань досліджень було вивчення втрат маси томатів у процесі 
ферментації та під час зберігання. Більша частина втрат відбувається у 
результаті тривалих перетворень, як цукрів, так і інших речовин. У процесі цих 
перетворень з’являється багато продуктів обміну, на які потрібна енергія. 
Досліджено, що за період ферментації втрати маси солоних томатів коливалися 
у межах 5,8-6,3 для плодів рожевого ступеня стиглості та 6,9-7,1 % – червоного, 
а за шість місяців зберігання не перевищували 3,0 %. 

Висновки.  За органолептичними та фізико-хімічними показниками солоні 
томати всіх досліджуваних варіантів відповідали вимогам стандартів. Під час 
зберігання значно змінюється біохімічний склад солоної продукції, а саме: 
вміст сухої розчинної речовини та цукрів зменшується, а кислот та вітаміну С – 
зростає. Втрати маси солоних томатів під час ферментації залежать і від сорту, і 
від ступеня стиглості – максимальні втрати були у плодів сорту Лагідний 
червоного ступеня стиглості (7,1%). Найвищу харчову та біологічну цінність 
через шість місяців зберігання мають червоні плоди сорту Флора – вміст сухої 
розчинної речовини становить 6,3 %, а вітаміну С 20 мг%. 
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Abstract. The results of a comprehensive evaluation of salty tomatoes of different varieties 

grown in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine, depending on the degree of ripeness. The 
influence of varietal characteristics and degree of ripeness on organoleptic, physicochemical and 
biochemical parameters is investigated, their changes during storage are revealed. The weight loss 
of salty products during fermentation and during long-term storage has been established. The 
options are distinguished, the fruits of which are characterized by high nutritional and biological 
value. It is established that the highest nutritional and biological value after six months of storage 
have red fruits Flora. 

Key words: tomatoes, fruits, variety, ripeness, biochemical parameters, quality, pickles 
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Анотація. У роботі розглядається ефективність виробництва яловичини від бугайців 
молочних і м’ясних порід за різного віку їх забою. Доведено, що за збільшення віку забою 
тварин рентабельність виробництва яловичини знижується як у відносно скороспілих 
м'ясних порід  і української чорно-рябої молочної, так і у великорослих та голштинської. 
Реалізуючи тварин української чорно-рябої молочної породи за конформацією і покриттям 
підшкірним жиром та сортністю яловичини за підвищення віку їх забою рентабельність 
виробництва яловичини зростає.  

Ключові слова: рентабельність, вік забою, м'ясна і молочна худоба. 
Вступ.  
Недосконала система розрахунків в Україні за вироблену яловичину без 

врахування її якості й найважливіших споживчих характеристик заходять у 
суперечність з об’єктивною потребою скорочення термінів реалізації 
молодняку на м'ясо та інтенсифікації галузі. Велику рогату худобу на забій 
здають за живою і забійною масою із урахуванням її вгодованості. У світі 
приймання та оплату за тварин на м’ясопереробних підприємствах проводять 
не лише за вказаними ознаками, а й з урахуванням конформації, товщини 
поливу жиром, кольору жирової і м’язової тканин, мармуровості м'яса, що 
позитивно позначається на економіці його виробництва. Тому, підвищення 
економічної ефективності виробництва яловичини поетапним збільшенням її 
кількості та поліпшенням якості, зниженням собівартості та одержанням 
максимального рівня рентабельності є актуальним.  

Мета роботи – оцінити ефективність виробництва яловичини від бугайців 
основних молочних і м'ясних порід України за різного віку їх забою під час 
здачі на м’ясопереробні підприємства відповідно до систем, прийнятих у різних 
країнах світу. 

Огляд літератури. Одним із показників, який визначає ефективність 
виробництва м’яса є ціна на тварин, за якою виробники реалізують їх на 
переробні підприємства. За вирощування бугайців до різного віку існує різниця 
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не лише в собівартості, але й у виручці від їх реалізації [3]. Після 18 місяців 
вирощування тварин є неефективним, оскільки знижується швидкість їх росту, 
збільшуються витрати корму на 1 кг приросту та затрати на вирощування. 
Оптимальним віком реалізації бугайців чорно-рябої молочної породи є 18 
місяців за інтенсивної технології вирощування [1]. Економічно вигідним є 
вирощування бугайців і до 19-20 місяців за живої маси від 480 до 500 кг [2]. Це 
дозволяє отримати великовагову тушу, збільшуючи тим самим виробництво 
яловичини та покращуючи її якість.  

Матеріал і методика досліджень.  
У господарстві «Агрікор – Холдинг» Прилуцького району Чернігівської 

області оцінювали м’ясну продуктивність бугайців трьох м’ясних порід – 
абердин-ангуської (АА), південної (ПМ), поліської  (ПлМ), у т. ч. знам’янського 
типу (ЗМ) та голштинської (Г) молочної. Забій худоби провели у ВКФ 
«Укрпромпостач – 95» ЛТД Переяслав-Хмельницького району Київської 
області. Продуктивність молодняку української м’ясної породи (УМ) вивчали у 
СТОВ «Воля» Золотоніського району Черкаської області. Забій його провели на 
Золотоніському птахокомбінаті та Черкаському м’ясокомбінаті. 

М’ясну продуктивність молодняку української чорно-рябої молочної 
породи (УЧР), досліджували у ФГ «Журавушка» Броварського району 
Київської області. Забій тварин проводили у забійному цеху ФГ «Журавушка». 
Оцінювання конформації (м’ясистості) туш проводили відповідно до методик 
ЄС. Класи товарної якості напівтуш встановлювали візуально. За цього брали 
до уваги їх товарний вигляд та полив жиром. Туші класифікували після забою 
на п’ять класів: E, U, R, O, P [6]. Економічну ефективність визначали 
порівнюючи витрати на вирощування бугайців, виручку від їх реалізації, 
отриманий прибуток та рентабельність залежно від віку їх забою. Формуючи 
ціну на реалізовану яловичину за урахування конформації та ступеня покриття 
туш підшкірним жиром використали методики, наведені у працях [5, 6]. 

Результати власних досліджень.  
Під час реалізації бугайців за живою і забійною масою зі збільшенням віку 

їх забою рентабельність виробництва яловичини зменшується як у відносно 
скороспілих порід (АА, ЗМ, ПМ) і української чорно-рябої молочної (УЧР), так 
і у великорослих (УМ, ПлМ) та голштинської (Г) (табл. 1).  

Проведений розрахунок економічної ефективності вирощування бугайців 
до різного віку показав, що реалізуючи їх за сортами яловичини за подовження 
віку забою, зменшується рентабельність в української м'ясної породи і 
збільшується в української чорно-рябої молочної. Реалізуючи тварин (УЧР) за 
конформацією та товщиною підшкірного жиру, з віком рентабельність зростає, 
а за системою JMGA є від’ємна рентабельність, що пояснюється низьким 
рівнем ціни на тварин молочних порід встановленою цією системою. 

За системою JMGA дослідні тварини української чорно-рябої молочної 
породи, віднесені до класів В4 і В3. За обрахування рентабельності вони 
отримують зниження її показника за реалізації яловичини з урахуванням 
системи JMGA, де базова ціна знижується залежно від класу до якого віднесена 
туша, та  породи тварин.  
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Заключення і висновки.  
Із підвищенням віку забою бугайців зменшується рентабельність їх 

вирощування, під час реалізації їх за живою і забійною масою. За збільшення 
віку забою бугайців рентабельність виробництва яловичини зростає в 
української чорно-рябої молочної породи за реалізації їх за сортами і 
конформацією туш та покриттям підшкірним жиром.  

Таблиця 1 
Рентабельність (%) виробництва яловичини за різного віку забою бугайців 

Спосіб реалізації 
тварин 

Вік 
забою, 

міс. 

Порода, тип 

УМ УЧР АА ЗМ ПМ ПЛМ Г 

За живою масою 16 
18 
20 
22 
24 

98,2 
95,3 
78,4 
77,1 
62,8 

– 
– 

19,1 
11,4 
15,2 

50,1 
31,2 
22,0 

– 
– 

64,1 
36,1 
17,0 

– 
– 

58,3 
35,7 
25,7 

– 
– 

57,6 
44,2 
25,4 

– 
– 

75,3 
50,3 

– 
– 
– 

За масою туш 16 
18 
20 
22 
24 

98,8 
94,2 
80,7 
77,3 
62,7 

– 
– 

19,3 
12,8 
18,0 

91,7 
53,2 
37,9 

– 
– 

87,3 
59,8 
31,9 

– 
– 

84,7 
58,5 
49,2 

– 
– 

84,0 
69,4 
49,0 

– 
– 

102,7 
71,2 

– 
– 
– 

За сортами 
яловичини 

16 
18 
20 
22 
24 

17,3 
24,5 
13,2 
4,1 
-4,8 

– 
– 

1,1 
5,1 
8,6 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

За конформацією 
туш та покриттям 
підшкірним жиром 

20 
22 
24 

– 
– 
– 

26,9 
24,6 
30,4 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

 
– 
– 

За системою JMGA  20 
22 
24 

– 
– 
– 

-41,8 
-43,1 
-40,4 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

– 
– 
– 
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Abstract. The efficiency of beef production of dairy and beef bulls different slaughter age was 

presented in an article. It has been proved, if the slaughter age of animals increase, the profitability 
of beef production of both precocious beef breeds and Ukrainian Black-and-White dairy breed, as 
well as of slow-gaining and Holstein decreases. When selling animals of Ukrainian black and white 
breed when taking into account the conformation of carcasses, degree of fat cover scores and beef 
grade, the profitability of beef production increases with an increase in the age of their slaughter. 
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Анотація. В статті розглянуті питання проходження статевого циклу у кролиць, 
використання гонадотропних гормонів для синхронізації охоти у кролематок, їх штучного 
осіменіння та запліднення в умовах племінних господарств Закарпаття. 

Результатами досліджень встановлено, що синхронізація охоти кролематок породи 
угорський панон гонадотропними препаратами («Верфазер» і «Сергон - 500») у поєднанні з 
гонадотропін-релізінг гормоном «Супрефакт» сприяє отриманню турових окролів (6,5-7,0 
на протязі року). Суттєвої різниці при використанні синтетичних аналогів простагландинів 
за кількістю новонароджених кроленят не спостерігалось (8,0-8,2 живих кроленяти в 
гнізді), а жива маса новонароджених кроленят становила 58-60 г.  

Маса гнізда при  відлученні – 750-760 г. Витрати кормів від відлучення кроленят до 
забою склали 4,1 кормових одиниць на 1 кг приросту живої маси. 

Ключові слова: кролематки, гормональна синхронізація охоти, штучне осіменіння, 
сперма, запліднюваність, турові окроли, селекція. 

Вступ. Кролівництво належить до скоростиглих і прибуткових галузей 
тваринництва. У зв'язку з великим дефіцитом тваринного білка в раціоні людей, 
ФАО прогнозує, що у найближчі роки м'ясо кролів займатиме значне місце у 
харчуванні людей. Кролятина характеризується високим вмістом білка, що 
засвоюється на 90 % (яловичина засвоюється на 62 %). Крім того, вміст 
холестерину у м'ясі кролів удвічі нижчий за вміст холестерину в яловичині. 
Враховуючи високу біологічну повноцінність м'яса кролів, його споживають у 
найбільш розвинутих і багатих країнах Європи (Франція. Німеччина, Італія, 
Іспанія, Швейцарія, Нідерланди тощо). У бідних країнах левова частка в 
структурі споживання м'яса припадає на більш дешеву курятину. 

Зараз у розвинених країнах Європи використовується інтенсивна 
технологія ведення кролівництва. Якщо в Україні виробляється 13,5 тис. тонн 
кролятини у забійній вазі, то Італія виробляє - 217, Іспанія - 40, Франція - 40 та 
Чехія 38,5 тис. тонн [3]. 

До характерних біологічних особливостей кролів відносяться висока 
плодючість, скороспілість, короткий період сукрільності, відсутність сезонності 
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в розмноженні, інтенсивний ріст молодняка, поєднання вагітності з лактацією, 
добра оплата корму та висока акліматизаційна здатність [2]. 

Нині у країнах з розвиненим кролівництвом для відтворення поголів’я 
кролів і прискорення їх генетичного прогресу все ширше застосовується 
штучне осіменіння кролематок [11, 12]. У Європі створено близько 25 центрів з 
штучного запліднення кролиць [9]. 

Невдалі спроби штучного осіменіння самок полягали в тому, що не було 
досконало відомо проходження їх статевого циклу. 

Дослідженнями встановлено, що кролематки відносяться до таких тварин, 
у яких овуляція відбувається на зовнішні подразнення (запах самця, спроба 
самця покрити, статевий акт). 

Зовнішні показники впливаючи на кору головного мозку і гіпоталамус 
зумовлюють утворення ГнРГ (гонадотропін-релізінг гормон), який поступаючи 
в передню частину мозку, звільняє там фолікулостимулюючий (ФСГ) та 
лютеїнізуючий гормон (ЛГ). Тобто в природних умовах овуляція у кролиць 
відбувається тільки після спрацьовування нейроендокрінного рефлексу, який 
ініціюється процесом спарювання і призводить до викиду лютеїнізуючого 
гормону. ЛГ запускає процес дозрівання ооцитів і фолікулів, який завершується 
овуляцією через 10-12 годин після піку ЛГ. Тому при штучному осіменінні 
обов'язково проводять обробку самок гормональними препаратами, які штучно 
індукують процес овуляції [6]. 

Ю. Д. Клинський та ін. (1978) встановили вплив ГнРГ на регуляцію 
репродуктивної функції організму тварин. Зараз результати цих досліджень 
використовують на практиці [5]. 

Інтенсивне ведення галузі кролівництва не можна уявити без такого 
технологічного елементу, як штучне осіменіння маток, що дозволяє отримувати 
турові окроли, прискорити отримання бажаних племінних якостей тварин та 
суттєво збільшити виробництво кролятини за рахунок інтенсивного 
використання маточного поголів'я. 

Для кролів м'ясо-шкуркового напряму продуктивності часто 
використовують чистопородне розведення. 

Найбільш важливим засобом вдосконалення породи є розведення кролів за 
лініями та родинами.  

Перед селекціонерами завжди постає проблема концентрації бажаних 
селекційних ознак в одному генотипі кролів. Цієї мети можна досягнути за 
допомогою чистопородного розведення, схрещування різних порід чи 
створення кросів гетерогенних ліній. 

Підвищення продуктивності кролів стає можливим при використанні 
високопродуктивних кросів кролів [9]. 

До того ж, інтенсифікація кролівництва потребує застосування ефекту 
гетерозису на основі міжпородного та міжлінійного схрещування і лінійної 
гібридизації. 

Зараз, до господарств із інтенсивною технологією виробництва кролятини 
(де обов'язковим технологічним елементом є синхронізація охоти та штучне 
осіменіння кролематок) в Україні відносяться такі господарства: ТОВ 
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«Кроллікофф» (Черкаська область), ПП «Містер Кроль» (Чернігівська область), 
ТОВ «Добряни» (Львівська область), ТОВ «Дніпрокріль - Агро-Союз» 
(Дніпропетровська область), ПП «Кролик Плюс» (Івано-Франківська область) 
та ін. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вперше метод 
екстракорпорального запліднення  був апробований саме на кролицях вченим 
Вальтером Хіппом у 1890 році. Тому вже більше 100 років основним методом 
відтворення поголів'я тварин є штучне осіменіння, яке дозволяє проводити 
широкомасштабну племінну роботу та отримувати необмежену кількість 
нащадків від видатних плідників [4, 8]. 

Метод штучного осіменіння кролиць – простий, легко застосовується на 
практиці. Невдалі спроби штучного осіменіння самок в минулому полягали в 
тому, що не було достатньо вивчено проходження статевого циклу у 
кролематок. Більш ґрунтовними дослідженнями було встановлено, що овуляція 
у кролематок відбувається на зовнішні подразнення (запах самця, спроба самця 
покрити, статевий акт). 

Під впливом зовнішніх подразників, які діють на головний мозок і 
гіпоталамус внаслідок чого у мозку утворюється гонадотропін-релізінг гормон 
(Гн-РГ), який поступає в передню частину мозку і звільняє там 
фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) та лютеїнізуючий гормон (ЛГ). 
Відсутність зовнішніх подразників, навіть при введенні  катетера в піхву матки, 
не сприяє утворенню гонадотропін-релізінг гормону в її організмі. 

Овуляцію в кролематок в першу чергу викликає лютеїнізуючий гормон, а 
також фолікулостимулюючий гормон. Однією з умов овуляції є наявність, на 
поверхні яєчника зрілих яйцеклітин [6]. 

Використання гормональних препаратів, синтетичних аналогів 
простагландинів та гонадотропін-релізінг гормону сприяє дозріванню фолікулів 
та дає можливість застосовувати у кролівництві штучне осіменіння маток [7, 
13]. 

Піонерами засвоєння та впровадження у виробництво нової 
репродуктивної технології кролівництві, яка передбачає проведення 
синхронізації охоти та штучне осіменіння кролематок в Україні є ТОВ 
«Карпатський паннон» та «Лаб - Нюл» Мукачівського району Закарпатської 
області. 

Вищою формою племінної роботи при чистопородному відтворенні кролів 
є розведення за лініями і родинами. Умілим застосуванням відбору і підбору в 
межах лінії, паралельно із цілеспрямованим вирощуванням молодняка, можна 
тривалий час підтримувати цінні якості родоначальника [4]. 

Впровадження нової репродуктивної технології у кролівництві, тобто 
гормональної синхронізації охоти кролематок та штучного осіменіння дозволяє 
отримувати турові окроли (6,5-7,0 окролів за рік), збільшити виробництво 
кролятини, адже за умов природного парування самок можна отримати за рік не 
більше, ніж 3-4 окроли. 

Крім того, вищезгадана технологія дозволяє прискорити селекційний 
процес при виведенні нових порід кролів та зменшити кількість самців задіяних 
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у процесі відтворення. 
Мета дослідження. Дослідити ефективність застосування нової 

репродуктивної технології в кролівництві з використанням гонадотропних 
гормонів для синхронізації охоти у кролематок та їх штучного осіменіння в 
умовах Закарпаття. 

Матеріал і методи дослідження. Нова репродуктивна технологія в 
кролівництві передбачає за три доби перед осіменінням для проведення 
синхронізації охоти та стимуляції овуляції використовувати гонадотропний 
препарат, синтетичний аналог простагландинів «Верфазер» у дозі 20 І.О. на 
кролематку внутрішньом'язево. 

Наступним етапом, безпосередньо перед осіменінням готують робочий 
розчин препарату «Супрефакт», для цього 0,1 мг препарату розчиняють у  20 мл 
фізіологічного розчину, з якого 0,4 мл ін´єкують кролематці внутрішньом'язево, 
зразу після осіменіння. 

Дослідження із синхронізації охоти та штучного осіменіння кролематок 
проводили в ТОВ «Карпатський паннон» на 2-х групах тварин згідно 
розробленої схеми (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема досліду 

Група Кількість 
кролематок, гол. 

Вік, 
міс. Порода Досліджуваний фактор 

І 45 5 Угорський 
паннон 

Використання синтетичного 
аналогу простагландину 

«Верфазер» 

ІІ 45 5 Угорський 
паннон 

Використання синтетичного 
аналогу простагландину 

«Сергон - 500» 
 
Штучне осіменіння маток проводять наступним чином: самку фіксують в 

лежачому положенні, при цьому хвіст піднімають трохи вгору і вводять катетер 
із спермою в піхву паралельно до спинного хребта на глибину 10-15 см (рис.1).  

Використання кролів проводять з дотриманням принципів Європейської 
конвенції про гуманне ставлення до тварин (Страсбург, 1986). 

На практиці при інтенсивній технології ведення кролівництва сперму 
беруть на штучну вагіну від 10-и самців і розріджують у співвідношенні 1:9, 
тобто 1 мл еякуляту та 9 мл розріджувача. Об’єм еякуляту сперми кроля –      
1,0-2,0 мл, концентрація сперміїв – 0,2 млрд./мл. Розріджувач еякуляту 
виготовляють з готового стандартного розріджувача для сперми хряків. Для 
цього, до стерильної скляної посудини вносять 3,5 мл препарату і доводять до 
100 мл дистильованою водою. 

Робочий розчин розріджувача готують на водяній бані з температурою 
води 28-32 0С. 

Забір еякуляту у самців здійснюють на штучну вагіну, отриманий після 
садки еякулят переносять до пробірки з розріджувачем, оскільки без останнього 
спермії швидко гинуть. 
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Рис.1. Штучне осіменіння кролиць 

 
Якість сперми оцінюють візуально та під мікроскопом. Високоякісна 

сперма повинна мати близько 80 % сперміїв з прямолінійно-поступальним 
рухом. Сперма самців повинна мати оцінку не нижче 6 балів і містити близько 
5-10 млн сперміїв. Для штучного запліднення кролиць також можна 
використовувати сперму, розморожену в термостаті при температурі 38ºС, з 
активністю 3 бали, в дозі 1 мл якої міститься не менше 4,5 млн рухливих 
сперміїв. 

Використання синтетичних аналогів простаглантинів сприяє 
розсмоктуванню жовтого тіла на поверхні яєчників та приходу маток в охоту 
[7]. 

Однією з умов овуляції є те, що при звільненні фолікулостимулюючого та 
лютеїнізуючого гормонів на поверхні яєчника мають бути зрілі яйцеклітини. 
Індукція суперовуляції у тварин здійснюється за допомогою гонадотропних 
гормонів у поєднанні з простагландипом F2α або його аналогами [8]. 

Ще в 1978 році Ю. Д. Клинським та ін., встановлено вплив Гн-РГ на 
регуляцію репродуктивної функції організму тварин. Зараз результати цих 
досліджень використовуються на практиці. 

На практиці добре зарекомендували себе препарати ФСГ - П (США), 
фолікотропін (Чехія), ФСГ-супер (Росія). 

На даний час найбільш вживаними мотеолітичними засобами є препарати 
естрофан, ремофан (Чехія), Ензапрост (Угорщина), Еструмат (Англія), Простін 
(США). 

Результати дослідження та їх обговорення. Синхронізацію охоти 
кролематок у І групі проводили препаратом «Верфазер», у ІІ - «Сергон - 500» 
відповідно. Вищезгадані гонадотропні препарати вводили кролематкам за три 
доби до осіменіння парентерально. Відразу після осіменіння кролематкам 
вводили внутрішньом'язево «Супрефакт», синтетичний аналог гонадотропін-
релізінг гормону у дозі 0,4 мл на голову. «Супрефакт» містить діючу речовину 
гонадотропін-релізінг гормону. 
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Щоб переконатись в ефективності штучного осіменіння, на 12-14 добу 
методом обережної глибокої пальпації матки через черевну сітку проводилась 
діагностика сукрільності. Ялових маток піддавали повторній синхронізації 
охоти з використанням гонадотропних препаратів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Ефективність використання синтетичних препаратів простагландинів  

на відтворювальну здатність кролематок 
Кількість тварин та їх  

фізіологічний стан 
Верфазер Сергон - 500 

голів % голів % 
Кількість тварин 45 - 45 - 
Без клінічно вираженої охоти 4 - 6 - 
Слабо виражена охота 4 8,8 5 11,1 
В охоті 34 75,5 36 80,0 
Сильно виражена охота 2 4,4 2 4,4 
Всього в охоті 40 88,9 43 95,5 
Сукрільні  73,0  74,0 

Середня кількість приплоду 8,0  8,2  
 
Після окролу, за відсутності кролиці, фахівці оглядали гніздо, в якому 

залишали 8 здорових кроленят. Мертвих та нездорових особин забирали з 
гнізда. Відсадку кроленят здійснювали у віці 35-40 діб. Через 10 діб після 
відлучення кроленятам згодовують повнокомпонентні комбікорми з 
кокцидіостатиками. На 1 кг приросту у вище згаданих господарствах витрачали 
3,9-4,0 кг комбікормів. Забійних кондицій (2,5-3,0 кг) кролі досягають у віці    
2,5-3,0 місяці. 

Інтенсивний метод вирощування кролів передбачає осіменіння кролематок 
на 10 день після окролу. 

Доречно нагадати, що овуляція у кролематок відбувається в результаті 
нейрогуморального збудження, яке настає під час парування. У цей час у 
яєчниках протягом 10-12 годин швидко дозрівають фолікули, із них виходять 
зрілі яйцеклітини в кількості від 3 до 9 з кожного яєчника. 

При використанні препаратів «Верфазер» та «Сергон - 500» для 
синхронізації охоти кролематок сукрільними залишались 73 та 74 % поголів'я. 

Синхронізація охоти та штучне осіменіння кролематок дозволяє 
отримувати турові окроли, тобто 6,5-7,0 окролів протягом року, а кількість 
новонароджених кроленят в одному гнізді становить 8,0-8,2 голів. 

В досліді проведеному нами на кролематках встановлено, що 
використання для синхронізації охоти синтетичних аналогів простагландинів. 

Дослідженнями встановлено, що на відміну від природного спарування 
кролематок, пора року не суттєво впливає на ефективність роботи ссавців 
(середня «плодючість» або фертильність взимку становить 66,1 %, навесні –  
56,3 %, в літній період – 51,7 % і восени – 57,3 %). 

Генетичне покращення стада найшвидше можна очікувати при 
застосуванні штучного осіменіння кролиць: спермою одного самця-
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поліпшувача одночасно можна осіменити мінімум 10 кролематок, що дасть 
змогу отримати 400-500 напівкровок. 

В дослідженнях проведених нами, сперму від самців брали на штучну 
вагіну в тих клітках, в яких їх утримували. Перед цією процедурою задню 
частину черева і задні кінцівки самця протирали вологою салфеткою. В якості 
«манекена» при взятті сперми використовували спокійних холостих маток. 

Результатами досліджень встановлено, що синхронізація охоти 
гонадотропними препаратами сприяє отриманню турових окролів (6,5-7,0 на 
протязі року), суттєвої різниці за кількістю новонароджених кроленят не 
спостерігалось (8,0-8,2 кроленяти в гнізді), жива маса новонароджених 
кроленят становила 58-60 г.  

Маса гнізда при  відлученні – 750-760 г. Витрати кормів віл відлучення 
кроленят до забою склали 4,1 кормових одиниць на 1 кг приросту живої маси. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  
1. Синхронізація охоти кролематок синтетичними аналогами 

простагландинів («Верфазер», «Сергон - 500») та гонадотропін-релізінг 
гормону «Супрефакт», дозволяє отримати 6,5-7,0 окролів за рік при 73-74 % 
сукрільних кролематок із середньою кількістю приплоду 8,0 - 8,2 голів. 

2. Нова репродуктивна технологія у кролівництві та інтенсивне 
використання тварин дозволяє збільшити виробництво кролятини на 20-25 % та 
покращити економічні показники господарств за рахунок зменшення поголів'я 
самців та економії кормів і кліток для їх утримання. 

3. Суттєве збільшення поголів'я молодняку кролів, отриманих при 
штучному осіменінні кролематок, дозволяє прискорити формування тварин з 
бажаними племінними якостями та сприятиме виведенню нових ліній та порід 
кролів. 

Для успішного ведення галузі кролівництва в Україні пропонується: 
збільшити кількість господарств з інтенсивною технологією виробництва 
кролятини, а також племінних господарств та репродукторів за рахунок 
дотацій, де основним фінансовим донором є власна держава; створити в країні 
привабливе інституційне (економіко-правове) та інвестиційне середовище для 
ведення галузі кролівництва. 
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Abstract. The article touches upon the issues of the sexual cycle of rabbits, the use of 

gonadotropins to synchronize heat in rabbits, their artificial insemination and fertilization under 
the conditions of Transcarpathian breeding farms. 

The results of the research show that synchronization of heat in rabbits of the Hungarian 
pannon breed with gonadotropic drugs (Verfazer and Sergon - 500) in combination with 
gonadotropin-releasing hormone “Suprefact” contributes to the tour kindling (6,5-7,0). No 
significant difference in the use of synthetic prostaglandin analogues in the number of newborn 
rabbits was observed (8.0-8.2 live rabbits in the nest), and the live weight of newborn rabbits was 
58-60 g. 

Weight of the nest at weaning was 750-760 g. Feed costs from weaning of rabbits to slaughter 
amounted to 4.1 feed units per 1 kg of live weight gain. 

Key words: does, hormonal synchronization of heat, artificial insemination, semen, 
fertilization, tour kindling, breeding. 
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Анотація. Розглянуті вірусні захворювання свиней в Україні та показано 
небезпечність інфікування свиней цирковірусами. Наведено дані щодо наявних на ринку 
України вакцин проти цирковірусу ІІ типу. Показано переваги застосування вірусоподібних 
часток як основних компонентів противірусних вакцин. Представлені особливості 
біосинтезу вірусоподібних часток з використанням різних продуцентів: Kluyveromyces 
marxianus, Hansenula polymorpha, Nicotiana benthamiana. Обгрунтовано доцільність 
використання Kluyveromyces marxianus для виробничого біосинтезу. 

Ключові слова: вірусоподібні частки, цирковірус, біосинтез, продуцент, Kluyveromyces 
marxianus. 

Вступ. В результаті процесу самозбирання вірусні білки в рекомбінантних 
клітинах можуть формувати вірусоподібні частки (ВПЧ). Більшість ВПЧ 
характеризуються стабільністю, однорідністю і повторюваністю структури, що 
дозволяє їх застосувати в медицині та ветеринарії. Кінцева форма ВПЧ 
зазвичай імітує симетрію вихідного вірусу, але може змінюватися під час фази 
складання. Морфологічна та антигенна схожість ВПЧ з нативними віріонами 
дозволяє використовувати їх для створення нових повністю безпечних 
противірусних вакцин. ВПЧ не містять генетичного матеріалу вірусу, що 
унеможливлює розвиток вірусного захворювання. При отриманні ВПЧ 
використовують різні експресійні системи – клітини бактерій, дріжджів, клітин 
комах, рослин та ін. [1]. 

Фермерські господарства України, які займаються вирощуванням свиней 
втрачають поголів’я тварин через вірусні захворювання. Особливу загрозу 
становлять хвороби свиней, проти яких немає спеціальних противірусних 
засобів. Такі захворювання можна попередити лише вакцинуванням. До однієї з 
таких хвороб відносять цирковірусну інфекцію ІІ типу, оскільки інфікування 
цирковірусом призводить до 80 % загибелі тварин [2]. Тому актуальним 
завданням є розробка вакцини проти цирковірусу свиней. 

Аналіз вірусних захворювань. В Україні зареєстровано багато вірусних 
захворювань свиней, що спричиняють негативний вплив на їх репродуктивну 
систему, а також призводять до летальних наслідків. Серед них необхідно 
виділити репродуктивно-респіраторний синдром (РРСС), цирковірусну 
інфекцію свиней ІІ типу (ЦВС), парвовірусну інфекцію свиней (ПВС). Також на 
життєздатність молодняка впливає інфекція, що спричинюється мікоплазмами 
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Mycoplasma hyopneumoniae [2]. 
Цирковірусна хвороба свиней – інфекційне захворювання відлучених 

поросят, а також дорослих тварин, що спричинюється цирковірусом ІІ типу 
(PCV2). Дане захворювання призводить до відставання у рості, а також 
спричиняє респіраторні захворювання, дерматити, кишечні розлади та 
репродуктивну недостатність. Смертність свиней від цирковірусної інфекції є 
досить високою, що призводить до значних економічних втрат [2].  

За даними Державної служби статистики України [3] станом на початок 
вересня 2019 р. поголів’я свиней в Україні становило 6,29 млн., що є на 2,6 % 
чи на 0,17 млн. менше на відповідну дату 2018 року. В Україні високої 
актуальності набуває питання епізоотологічного контролю за інфекційними 
вірусними хворобами свиней, і, зокрема, за репродуктивно-респіраторним 
синдромом та цирковірусною інфекцією, які зумовлюють значні економічні 
збитки. Вони нерідко перебігають в асоційованій формі та спричинюють до 
80 % втрат у галузі свинарства. В Україні фіксують такі вірусні захворювання 
свиней (табл. 1), як парвовірусна інфекція (ПВІС), що становить 6,4 % 
захворюваності; цирковірусна інфекція (ЦВІС) – 23 % та репродуктивно-
респіраторний синдром (РРСС) – 54 %, а також асоціацій РРСС та ПВС (7,1 %) 
і ПВС та ЦВС (10 %) [4]. 

Таблиця 1 
Небезпечні вірусні хвороби свиней 

Хвороба Вірус Наслідки захворювання Летальність, % 

ПВІС 
Парвовірус 

родини 
Parvoviridae 

Мастит, метрит, зниження рівня 
запліднення, мертвонароджуваність, 
відставання у рості. 

50 

ЦВІС 
Цирковірус ІІ 
типу родини 
Circoviridae 

Відставання у рості й розвитку, ураження 
шкіри, респіраторний синдром, 
нефропатія, дірея, підвищення 
температури тіла, крововиливи, некрози. 

80 

РРСС Коронавірус 
229Е 

Масові аборти у свиноматок на останній 
стадії супоросності, передчасний або 
пізньостроковий опорос, народження 
нежиттєздатного приплоду. 

40 

Авторська розробка  
 
Отже хвороби, що спричиняються вірусами є досить небезпечними та 

призводять до втрати поголів’я свиней фермерських господарств. 
Найнебезпечнішим з вірусів є цирковірус ІІ типу, що належить до родини 
Circoviridae. При інфікуванні даним вірусом вражаються майже всі органи, а 
летальність хворих свиней становить до 80 %. 

Потреба у вакцинах. Нині на ринку України представлені вакцини для 
боротьби з цирковірусною інфекцією свиней, а саме: Інгельвак Цирко ФЛЕКС, 
Порциліс PCV, Порциліс PCV М HYO та ін. (табл. 2). 

Отже на ринку України представлені вакцини проти цирковірусу свиней, 
як на основі субодиничних компонентів, так і цільновіріонні препарати. 
Враховуючи безпечність вакцин на основі ВПЧ, необхідно впроваджувати 
технології їх отримання.  
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Таблиця 2 
Вакцини проти цирковірусу ІІ типу на ринку України 

Назва 
(Виробник) Діюча речовина Дозування 

Вартість*, 
грн/дозу 
(Вартість 

флакону, грн)  
Інгельвак 

Цирко ФЛЕКС 
(Boehringer 
Ingelheim, 

США) 

Білок ORF2 цирковірусу 
ІІ типу 

Одноразове введення 1 мл 
внутрішньом’язово 

поросятам віком від 3 тижнів 
55,20 (2760) 

Порциліс PCV 
(MSD Animal 

Health, 
Австрія) 

Білок ORF2 цирковірусу 
ІІ типу 

Одноразове введення 2 мл 
внутрішньом’язово 

поросятам віком від 3 тижнів 
1,38 (34,50) 

Порциліс PCV 
М HYO (MSD 
Animal Health, 

Австрія) 

Білок ORF2 цирковірусу 
ІІ типу та інактивований 

цільноклітинний 
концентрат Mycoplasma 

hyopnevmoniae 

Одноразове введення 2 мл 
внутрішньом’язово 

поросятам віком від 3 тижнів 

76,02 
(1900,50) 

Сувакцин PCV-
2 (Zoetis, 

США) 

Суспензія 
інактивованого 

цирковірусу ІІ типу 

Одноразове введення 2 мл 
внутрішньом’язово 

поросятам віком від 3 тижнів 
55,4 (1385) 

Сувакцин PCV 
MN (Zoetis, 

США) 

Суспензія 
інактивованого 

цирковірусу ІІ типу та 
Mycoplasma 

hyopnevmoniae 

Одноразове введення 2 мл 
внутрішньом’язово 

поросятам віком від 3 тижнів 

60,02 
(1500,50) 

Цирковак 
(МЕРИАЛ, 
Франція) 

Інактивований 
цирковірус свиней ІІ 

типу 

Внутрішньом’язово 2 мл 
дорослим особинам з 

інтервалом в 3-4 тижні. 
Поросят вакцинують 

одноразово, починаючи з 3-х 
тижневого віку 

60 (1500) 

Примітка. *Один флакон містить 50 мл – 25 доз, а одна доза становить 2 мл,  
Авторська розробка  
 
Рекомбінантні продуценти ВПЧ. Порівняємо наступних продуцентів 

ВПЧ: клітини дріжджів Kluyveromyces marxianus PCV 2 та Hansenula 
polymorpha, а також рослинний організм Nicotiana benthamiana (табл. 3).  

Проаналізувавши дані табл. 3, бачимо, що при використанні 
рекомбінантних клітин K. marxianus можна отримати майже у 5 разів більше 
ВПЧ, ніж за використання H. polymorpha. При цьому тривалість їх 
культивування є приблизно однаковою. Іншим продуцентом ВПЧ є тютюн 
(N. benthamianа). Слід зауважити, що отримання ВПЧ за допомогою 
N. benthamianа є довготривалим та трудомістким процесом, так як він 
реалізується в два етапи. Спочатку культивують генетично модифіковані 
клітини Agrobacterium tumefaciens з метою одержання бактеріальної суспензії 
для трансформації клітин N. benthamianа, а потім триває період синтезу ВПЧ в 
клітинах тютюну упродовж 5 діб.  
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Таблиця 3 
Особливості біотехнології вірусоподібних часток 

Продуцент ВПЧ Особливості біосинтезу Джерело 

Kluyveromyces 
marxianus 

PCV2, 
1,9 г/л 

t = 30 °С, рН = 5,5; 
початкова концентрація глюкози – 20 г/л, через 

10 год культивування вносять 40 % розчин 
глюкози (20 мл/год); тривалість – 72 год 

[5] 

Hansenula 
polymorpha 

0,4 г/кг 
сухих клітин 

t = 37 °С, рН = 6,2; через 12 год культивування 
упродовж 37 год безперерно подають гліцерин 
(750 г/л); для індукції синтезу ВПЧ подають 65 

мл суміші гліцерину (28,5 %) і метанолу 
(71,5 %); тривалість – 70,5 год 

[6] 

Nicotiana 
benthamiana 

RVFV Gne-
HA,  

0,057 г/кг 
сирої маси 

Трансформація рослин N. benthamiana 
клітинами Agrobacterium tumefaciens в 

герметичному сталевому резервуарі під 
вакуумом (90-100 кПа); вирощування при 

чергуванні освітлення (16 год) та темноти (8 
год); тривалість – 120 год 

[7] 

Авторська розробка 
 
Враховуючи, що даних по біосинтезу ВПЧ недостатньо для вибору 

продуцента, ми проаналізували склад поживного середовища для 
культивування та вартість його компонентів (табл. 4). 

З даних табл. 4 видно, що найнижча вартість 1 л поживного середовища 
при культивуванні дріжджів K. marxianus.  

Таблиця 4 
Витрати на поживне середовище для культивування продуцентів ВПЧ 
Продуцент Компонент поживного 

середовища, г/л Ціна*, грн/кг Ціна на 1 л 
середовища, грн 

K. marxianus 

Дріжджовий автолізат – 6,7 570 3,82 
глюкоза – 20 22 0,44 

(NH4)2SO4 – 10 7.3 0,073 
MgSO4 × 7H2O – 5 20 0,1 

K2HPO4 – 20 29,70 0,594 
EDTA – 0,75 76 0,057 

ZnSO4 × 7H2O – 0,225 43 0,01 
MnCl2 × 4H2O – 0,05 122 0,006 
СоCl2 × 6H2O – 0,015 1250 0,019 
CuSO4 × 5H2O – 0.015 87 0,001 

Na2MoO4 × 2H2O – 0.02 550 0,011 
CaCl2 × 2H2O – 0,225 11,90 0,002 
FeSO4 × 7H2O – 0,15 7,80 0,001 

H3BO3 – 0,05 32 0,002 
KI – 0,005 1350 0,007 

біотин – 0,005 400 0,002 
кальцій пантотенат – 0,1 468 0,047 
нікотинова кислота – 0,1 323,70 0,032 
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Продовження табл.4 
Вартість 1л середовища – 5,22 грн 

N. benthamianа 

Триптон – 2,5 1790 4,475 
дріжджовий екстракт – 12,5 1283 16.04 

NaCl – 5 5 0,025 
Канаміцин – 0,05 110 0,01 

MgSO4 × 7H2O – 0,24 20 0,01 
Вартість 1л середовища** – 20,56 грн  

H. polymorpha 

Дріжджовий екстракт – 20 1283 25,66 
пептон – 40 240 9,6 

гліцерин – 20 23 0,46 
дріжджовий автолізат – 3,4 570 1,94 

(NH4)2SO4 – 10 7,3 0,073 
аденін – 0,5 285 0,143 
лейцин – 2 311 0,622 
Вартість 1л середовища – 38,50 грн 

Примітка. Склад поживного середовища для культивування K. marxian [5], 
H. polymorpha [6], A. tumefaciens для трансформації N. benthamianа [7]. * – Ціни наведено 
станом на січень 2019 р., джерела: http://flagma.ua, http://prom.ua/, https://bigl.ua, 
https://labsklad.com.ua; ** Середовище для культивування трансформуючої культури 
A. tumefaciens. 

Авторська розробка 
 

При цьому при використанні дріжджів H. polymorpha вартість середовища 
зростає у 7 раз, а при культивуванні A. tumefaciens для трансформації рослин 
N. benthamianа – у 4 рази. 

Далі необхідно здійснити розрахунок вартості вірусоподібних часток, які 
вдасться отримати при культивуванні вказаних вище продуцентів (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Вартість ВПЧ при використанні різних продуцентів 

Продуцент Тривалість 
біосинтезу, год 

Вартість 1 л 
середовища, грн Кількість ВПЧ 

K. marxianus 72 5,22 1,9 г/л 
H. polymorpha 70,5 38,50 0,4 г/кг сухих клітин 
N. benthamianа 192 20,56* 0,057 г/кг сирої маси 

Примітка. * Середовище для культивування трансформуючої культури A. tumefaciens 
Авторська розробка 
 
Як видно із даних табл. 5 K. marxianus є найбільш перспективним 

продуцентом, враховуючи тривалість культивування, кількість ВПЧ, а також 
витрати на їх отримання під час біосинтезу. 

Обґрунтування виробничого біосинтезу. Приймемо, що близько 80 % 
поголів’я свиней в Україні може бути інфіковане вірусами, що призводять до 
захворювань з летальними наслідками. Згідно даних, що наведені вище, в 
Україні станом на вересень 2019 р. нараховувалось 6,29 млн. поголів’я свиней, 
отже з них 5,03 млн. потенційно може інфікуватись вірусами. Так як 
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цирковірусна інфекція становить 23 % від загальної кількості захворювань [4], 
можемо розрахувати кількість свиней, що потенційно можуть бути враженими 
цирковірусом ІІ типу – 1,15 млн (рис. 1). 

 
Рис. 1. Узагальнена схема розрахунку культуральної рідини для біосинтезу 

вірусоподібних частинок Kluyveromyces marxianus 
Авторська розробка 
 
Так як на ринку України відсутні вакцини проти цирковірусу ІІ типу на 

основі ВПЧ, а також відсутнє їх виробництво в нашій країні, є необхідність у 
впровадженні біотехнології даної вакцини. Враховуючи, представлені на ринку 
України вакцини проти цирковірусу ІІ типу (табл. 2), зробимо розрахунок 
потужності виробництва для вакцинації 10 % поголів’я свиней, що потенційно 
можуть бути інфіковані цирковірусом ІІ типу – 115690 тварин. 

При вакцинуванні тварин препарат вводять внутрішньом’язево в об’ємі 
2 мл. При цьому в 1 дозі вакцини міститься 3,9 мг ВПЧ. Розрахунок 
здійснювали на основі даних з урахуванням середньої маси одного поросяти 23 
кг. Тоді для вакцинування 115690 свиней від цирковірусної інфекції необхідно 
451 г ВПЧ PCV2. 

Враховуючи, що K. marxianus продукує 1,91 г/л ВПЧ (табл. 3), то для 
отримання 451 г необхідно 236 л культуральної рідини. Припустимо, що в 
процесі виділення ВПЧ PCV2 може бути до 40 % втрат, тоді необхідно 
отримати 330 л культуральної рідини. Даний процес можна реалізувати, 
використовуючи ферментер з геометричним об’ємом 23 л з коефіцієнтом 
заповнення 0,6. При цьому кількість виробничих циклів становитиме 26, а 
загальна кількість робочих днів – 90. 

Висновки. 
На сьогодні необхідність захисту від вірусних інфекцій спонукає до 

розробки нових дієвих препаратів, серед яких слід виділити ефективні та 
безпечні вакцини. Показано, що у процесі самозбирання деяких вірусних білків 
у клітині можуть формуватись вірусоподібні частки. Морфологічна та 
антигенна схожість вірусоподібних часток з нативними віріонами є 
перспективною основою для розробки нових противірусних вакцин. 
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Abstract. In the article, the authors provided data on viral diseases of pigs in Ukraine and 

showed the danger of infection of pigs with circoviruses. Information on available on the Ukrainian 
market vaccines against type II circulovirus is presented. The virus-like particles are 
morphologically similar to native virions, which allows them to be used for the development of new 
antiviral vaccines. The authors provided information on the features of biosynthesis of virus-like 
particles using different producers: Kluyveromyces marxianus, Hansenula polymorpha, Nicotiana 
benthamiana. The article substantiates the feasibility of using Kluyveromyces marxianus for 
production biosynthesis. 

Key words: virus-like particles, circovirus, biosynthesis, producer, Kluyveromyces 
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Аннотація. Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка 

рослини залежно від внесених добрив. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні 
індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність добрив 
N75P60K75. Основні закономірності, що спостерігалися під час реєстрації індукції 
флуоресценції, дають можливість застосувати флуоресцентні індекси під час практичної 
роботи. 

Ключові слова: індукція флуоресценції, індекс життєздатності, індекс адаптації до 
стресів. 

Залежність інтенсивності флуоресценції від часу після початку освітлення 
називається кривою індукції флуоресценції, або індукційною кривою. 
Реєстрація індукції флуоресценції дає можливість спостерігати часову кінетику 
інтенсивності флуоресценції попередньо адаптованого до темноти зеленого 
листка [1-4]. Схема флуориметра для вимірювання індукції флуоресценції 
представлена на Рис. 1. Лазерне випромінювання, направлене через 
напівпрозоре дзеркало по світловоду до попередньо адаптованого до темряви 
листка, збуджує флуоресценцію хлорофілу. Випромінювання флуоресценції 
листків можуть бути виявлені за допомогою системи двоканального 
зчитування, яка складається з фільтрів (690 та 740 нм), фотодіодів та 
записуючого пристрою.  

 
Рис. 1. Схема флуориметра для реєстрації індукції флуоресценції 

хлорофілу. 
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Вплив стресів на кінетику індукції флуоресценції. Вплив морозу (від - 5°C 
до - 20°C), тепла (60°C) і посухи (дефіцит води протягом 50 днів) був 
проаналізований використовуючи кінетику індукції флуоресценції хлорофілу 
індивідуального листка [Methy та ін., 1994]. Залежність індексів життєздатності 
Rfd та індексу стресу Ap  від трактування стресу ілюструють можливість 
впровадження кінетики індукції як засобу, який підходить для прогнозування 
кліматичних умов і перших симптомів градієнта температури або сухості. 
Вплив різних забруднюючих речовин у повітрі (S02, 03  , N02) на недоторкане 
листя вивчали Шмідт та ін (1990). Порівняння цих ефектів призводить до таких 
висновків: S02  демонструє зростання рівня, такий газ як S02  викликає 
підкислюючий процес і пошкоджує фотосистему II; 03   також підвищує рівень і 
затримується за рахунок реакції в усіх клітинних мембранах, особливо 
плазматичною мембраною; N02   провокує підняття флуоресценції на дуже 
високий рівень; цей забруднювач може виступати в якості підкислюючого 
агента (з-за виробництва HNO2 і HN03) і в якості акцептора електрона. Кінетика 
індукції флуоресценції хлорофілу використовується також для дослідження 
процесу дозрівання сезонного листя і ефект від таких зовнішніх факторів, як 
озон [Харук та ін., 1994]. У порівнянні з рослинами, вирощеними в умовах 
звичайного повітря (контроль), рослини, оброблені озоном (концентрація озону 
була у 1,5-2 рази вище, ніж контрольного повітря), показували зменшення 
амплітуди змінної флуоресценції та уповільнення кінетики індукції. Наступний 
важливий фактор навколишнього середовища - ультрафіолетове 
випромінювання. Вплив штучної (на 280-320 нм) та природньої сонячної 
радіації на флуоресценцію хлорофілу соняшника вивчено Tevini та ін. (1988). 
Спостерігалося збільшення мінімальної флуоресценції F0  і зниження 
максимальної Fмax і змінної флуоресценції Fv.  

H.K. Lichtenthaler (1988) запропонував застосовувати основні параметри 
кінетики індукції флуоресценції, Rfd і Ap, для виявлення і кількісного аналізу 
стресових станів. Вони були створені для кінетики індукованої лазером 
нормальних зелених листків в області 690 нм  та 735 нм. Величини індексів 
флуоресценції залежать від стану рослини: Rfd - значення вище, ніж 2,5 
вказують на здоровий лист; індекс адаптація до стресів Ap від 0,20 до 0,33 для 
фотосинтетично активних зелених листків. Значення цих показників розділяють 
на такі проміжки: Rfd = 1.0 - 1.2 і Aр = 0,99 для старіючого листя, і Rfd = 0,5 - 
0,7 та Aр = 0.12 для листя, пошкодженого морозом.  

Був проведений вегетаційний дослід для рослин, вирощених на чорноземах 
типових господарства ”Великоснітинське” Фастівського району Київської 
області. Досліджуваною рослиною був ріпак із варіантами внесених добрив: 1 - 
контроль (без добрив), 2 –  N45P30K45, 3 – N60P45K60, 4 – N75P60K75, 5 – N90P75K90, 6 
– N120P75K120, 7 -  N90P75K120 + N30 . Знімались флуоресцентні криві (реєстрація 
індукції флуоресценції хлорофілу) не менше 6-ти разів на обох довжинах хвиль. 
Визначались середні значення флуоресцентних параметрів.  

Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого (сорт 
Марія) представлені у вигляді діаграми (Рис. 2). З неї видно, що найвищі 
значення для індексів життєздатності на обох довжинах хвиль мають рослини, 
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вирощені на ґрунті із внесенням добрив N75P60K75. Індекс адаптації до стресів в 
цьому варіанті також найкращий. Найнижчі середні значення індексів 
життєздатності для ріпаку спостерігаються для рослин, вирощених на ґрунті без 
добрив.  Для всіх інших варіантів середні значення флуоресцентних параметрів 
майже не відрізняються.    

1 2 3 4 5 6 7
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

           Rfd(690)       
           Rfd(740)       
            Ap

Рис. 2. Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого 
(сорт Марія) в залежності від семи варіантів внесених добрив:  

1 - контроль (без добрив), 2 –  N45P30K45, 3 – N60P45K60, 4 – N75P60K75,  
5 – N90P75K90, 6 – N120P75K120, 7 -  N90P75K120 + N30 
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Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied 

to agricultural plants monitoring depending on the fertilizer. Fluorescent viability indices and index 
adaptation to stress was applied to quantify. The main regularities that are observed during 
recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics provide the application of fluorescence 
indices in practice.  

Key words: chlorophyll fluorescence induction kinetics, viability index, adaptation index. 
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Анотація. У роботі було визначено екологічну оцінку ефективності застосування 

мінеральних добрив для польових культур. Коефіцієнт ефективності використання 
гранульованого добрива амофос (Kеф) у полі для соняшника Добриня Kеф становив 12,46, що 
в 1,23 рази більше, ніж у варіанті використання нітроамофоски. Для кавуна Kеф для 
гранульованого добрива амофос становив 10,16, що на 4,41 менше, ніж у варіанті 
використання нітроамофоски. для дослідних культур коефіцієнт ефективності 
використання добрива для мінеральних гранульованих добрив підвищує врожайність 
культур. Це свідчить про високу господарську ефективність використання гранульованих 
видів добрив в агротехнологіях вирощування польових культур. 

Ключевые слова: екологічна оцінка, мінеральні добрива, польові культури, 
агроекосистема, коефіцієнт ефективності використання добрив (Kеф). 

Вступ. 
Світовий досвід інтенсифікації використання земельних ресурсів 

переконливо доводить, що 30–40% прибавки сільськогосподарської продукції в 
країнах Західної Європи та США одержують за рахунок використання 
мінеральних добрив. Припосівне внесення цих добрив є важливим заходом у 
системі удобрення культур, оскільки сприяє забезпеченню рослин елементами 
живлення, особливо фосфором на початку розвитку [1, 5, 6, 9]. 

Як було показано в дослідженнях вчених О.І.Карпіщенко[2], Ю. Кернасюк 
[3], А.Кучер, Л.Кучер [4], О.І.Фурдичко [9] із року в рік кількість 
використовуваних в сільському господарстві мінеральних добрив зростає. 
Виявлення закономірностей дії мінеральних добрив на родючість ґрунту та 
врожайність сільськогосподарських культур – важлива умова для розробки 
науково обґрунтованої системи добрив. Значення мінеральних добрив в усьому 
світі настільки очевидне, що не можна сприймати серйозно пропозиції деяких 
учених про повну заборону або про значне обмеження їх застосування [5, 7]. 

Основний текст. 
Експериментальна робота була виконана у період 2016 року на полях 

с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області. Досліджуваний 
район розташований на лівобережжі річки Дніпро, на півночі він межує з 
Цюрупинським районом, на північному заході і заході з Голопристанським 
районом, на сході з Каланчацьким районом, а на півдні омивається 
Джарилгацькою затокою Чорного моря. Клімат району помірно-
континентальний, посушливий. Ґрунти Скадовського агроґрунтового району 
представлені каштановими і темно-каштановими, солонцями і солончаками. 
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Ґрунти мають високий рівень родючості. 
Дослід проводили за схемою в умовах без зрошення (рис.1). Закладання та 

проведення дослідів, відбір рослинних зразків, підготовку їх до аналізу 
проводили згідно методик дослідної справи, методичних вказівок, ДСТУ [8].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. – Схема експериментальних досліджень 

Авторська розробка 
 
Мінеральні добрива – амофос, нітроамофоска вносили врозкид під 

основний обробіток ґрунту згідно схеми досліду. Слід зазначити, що мінеральні 
добрива вносились з сівалкою безпосередньо при сівбі польових культур. 

Згідно характеристики дослідного поля с.Новомиколаївка Скадовського 
району Херсонської області, ґрунти, на яких були проведені дослідження, є 
придатними для отримання високих та сталих врожаїв польових культур. 

У підвищенні врожайності досліджуваних культур в умовах без зрошення 
на землях Південного Степу, велика роль відводиться сортам, що 
характеризуються високою продуктивністю, стійкістю проти вилягання та 
хвороб, ефективним використанням добрив. Саме такі районовані сорти 
польових культур вивчалися в наших дослідженнях - соняшник Добриня, кавун 
Продюсер. 

В даний час використання мінеральних добриву для формування загальної 
продуктивності орних земель складає 40-45%. 

Для оцінки ефективності дії добрив використано коефіцієнт ефективності 
використання добрив, який розраховано за формулою (1) [8].  

Kеф= УР- УРб / Gд.р.,                             (1) 
де Kеф – коефіцієнт ефективності використання добрива, тонн урожаю/тонн 

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА АГРОЕКОСИСТЕМИ 

Амофос 
NH4H2PO4 + 
(NH4)2HPO4 

Нітроамофоска 
NPK 

Соняшник  
Добриня 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ДЛЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 

Кавун  
Продюсер 
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діючої речовини;  
УРб – врожайність у базовому варіанті (контроль, без застосування добрив), 

т/га;  
УР – урожайність за певної застосованої агротехнології, т/га; 
Gд.р. – кількість внесеної діючої речовини добрива, т. 
Іншими словами, коефіцієнт ефективності використання добрив 

характеризує кількість діючої речовини добрива, витраченої на одиницю 
збільшення врожаю. Коефіцієнт ефективності свідчить про ефективність 
застосованої агротехнології. Результати підрахунку коефіцієнту ефективності 
використання добрива наведено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Коефіцієнт ефективності використання гранульованих добрив 

Польові культури Kеф, т урожаю/т діючої речовини 
амофос нітроамофоска 

Соняшник Добриня 12,46 11,23 
Кавун Продюсер 10,16 14,57 

Авторська розробка 
 

Відповідно до зроблених нами розрахунків (табл. 1), коефіцієнт 
ефективності використання гранульованого добрива амофос (Kеф) у полі для 
соняшника Добриня Kеф становив 12,46, що в 1,23 рази більше, ніж у варіанті 
використання нітроамофоски.  

Для кавуна Kеф для гранульованого добрива амофос становив 10,16, що на 
4,41 менше, ніж у варіанті використання нітроамофоски. 

Висновки та перспективи. 
Отже, для дослідних культур коефіцієнт ефективності використання 

добрива для мінеральних гранульованих добрив підвищує врожайність культур. 
Це свідчить про високу господарську ефективність використання 
гранульованих видів добрив в агротехнологіях вирощування польових культур.  

З цією метою найефективніше застосовувати амофос на посівах соняшника 
Добриня; нітроамофоску у посівах кавуна продюсер. 
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Abstract. The coefficient of efficiency of using granulated fertilizer amofos (FEC) in the 
sunflower field Dobryn Kef was 12.46, which is 1.23 times more than in the variant of using 
nitroamophos. For watermelon Kef for granulated fertilizer, ammophos was 10.16, which is 4.41 
less than in the case of using nitroamophos. for experimental crops, Fertilizer Efficiency Coefficient 
(FEC) for granulated mineral fertilizers significantly exceeds  crop yields. This indicates the high 
economic efficiency of the use of granular fertilizers in agro-technology of cultivation of field crops. 

Key words: ecological assess, mineral fertilizers, field crops, agroecosystem, Fertilizer 
Efficiency Coefficient (FEC) 
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