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УДК 657         Педагогічні науки 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ У СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ 

ОПАНУВАННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

Андрейчук О.О., 

викладач природничих дисциплін КЗ «Покровський педагогічний коледж», 

м. Покровськ, Донецька обл., Україна  

В статті розглянуто проблему формування професійних знань у 

майбутніх педагогів початкової школи щодо методики викладання в 1-4 класах 

навчального предмету «Основи здоров’я». Звертається увага на необхідність 

детального розгляду змісту, мети та завдань цього предмету під час лекційних 

та семінарських занять, а також на правильний підбір форм, методів та 

дидактичних матеріалів під час проведення уроків з означеної проблематики.  

Ключові слова: професійні знання; початкова школа, основи здоров’я.  

У процесі опанування курсу «Методика викладання основ здоров’я» 

студенти мають усвідомити, що навчальний курс «Основи здоров'я для учнів 1-

4 класів» має прикладний характер і складну структурну організацію, що 

включає в себе компоненти: 

 - інформаційний (поєднує в собі знання про фізичне, духовне та 

соціальне здоров'я людини, про можливості його перетворення у процесі 

опанування змістом інтегрованого курсу); 

 - операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації 

діяльності по формуванню, збереженню і зміцненню здоров'я, способи 

планування і регулювання її перетворювальними процесами);  

- мотиваційний (поєднує в собі знання з основ здоров'я з ціннісними 

орієнтаціями на задоволення соціально значущих і особистісно орієнтованих 

потреб).  

Вони також мають знати, що «Основи здоров'я» є інтегральною системою 

знань про здоров'я, здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності. Його 

мета полягає у формуванні в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, 
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оволодіння ними життєвими компетентностями здорового способу життя та 

безпечної для здоров'я поведінки. Під час лекційних занять майбутнім вчителям 

пояснюється, що інтегрований курс «Основи здоров'я» є обов'язковим і входить 

до інваріантної складової типових навчальних планів для початкової школи. 

Він має забезпечити здійснення таких завдань:  

- формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного 

здоров'я як найвищої цінності і важливої умови повної реалізації особистісних 

можливостей; 

 - створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як 

головної умови формування, збереження і зміцнення фізичного, психічного, 

духовного і соціального здоров'я; 

 - формування в учнів усвідомлення, що людина є частиною природи, від 

екологічного стану якої залежить життя на Землі та здоров'я всього людства і 

кожної людини зокрема; 

 - профілактика шкідливих звичок, формування умінь і навичок безпечної 

поведінки в соціумі. 

Під час семінарських занять студенти мають усвідомити, що особливість 

методики проведення уроків з «Основ здоров'я» у початковій школі полягає в 

тому, що засвоєння знань та формування життєвих навичок потребують 

багаторазового вправляння. Саме тому під час навчання перевага надається 

практичним діям і вправлянням учнів; практичному застосуванню теоретичних 

відомостей у повсякденному житті; використанню життєвого досвіду дітей; 

поєднанню різноманітних форм організації навчальної діяльності 

(моделювання життєвих ситуацій, практичні дії, дослідницькі завдання, ігрові 

ситуації, діалоги, інсценізації, робота в парах та групах тощо). 

На лекційних заняттях викладачеві необхідно звернути увагу студентів на 

тому, що у структурі змісту програми дотримані принципи системності та 

наступності. Початкові знання про здоров'я людини, його складові, позитивний 

вплив здорового способу життя на загальний стан людини, що їх набувають 

учні у початковій школі, якісно розширюються та поглиблюються в основній 
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школі. Водночас, продовжується розвиток стійких переконань щодо безпечної 

поведінки, формування життєвих навичок збереження та зміцнення здоров'я. 

Наприклад, уже в 2 класі вводяться поняття «корисні» та «шкідливі» звички, 

знання про які поглиблюються в 3-4 класах. Розглядаються також поняття 

«здорового способу життя», ширше розкривається шкідливий вплив 

тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків на дитячий організм, що 

сприяє виробленню відповідних ставлень. Увага студентів також акцентується 

на тому, що у рамках вивчення «Основ здоров'я» учні отримають знання, 

уміння та навички з безпеки життєдіяльності. Так формування навичок 

безпечної поведінки пішохода розпочинається з 1 класу (вводяться поняття 

«тротуар», «проїзна частина», «перехрестя»). У 2-4 класах понятійний апарат 

розширюється термінами: «дорожня розмітка», «дорога з обмеженою 

оглядовістю», «дорожні знаки», учні знайомляться з правилами користування 

громадським транспортом, велосипедом. Добираючи дидактичні матеріали до 

уроків, майбутньому учителю бажано звернути особливу увагу на відповідність 

їх змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним 

можливостям. Лише за цих умов реалізація освітньої парадигми: «знання - 

ставлення - уміння - навички» сприятиме формуванню мотивації учнів на 

ведення здорового способу життя.  

У процесі вивчення курсу студенти також мають усвідомити, що процес 

набуття знань та умінь передбачає опанування учнями певною інформацією та 

застосування її у життєвих ситуаціях. Передача знань у процесі навчання може 

включати як виклад та засвоєння поданої інформації, так і розуміння того, як 

вона взаємопов'язана між собою. Навички формуються в діяльності, оскільки 

набуті знання створюють лише передумови їх набуття. Не менш важливим є 

набуття практичного досвіду через реальне виконання відповідних вправ, дій, 

відпрацювання моделей поведінки. З цією метою до програми «Основи 

здоров'я» введено низку практичних занять, що є обов'язковими для виконання. 

Тому під час навчання учнів «Основам здоров'я» майбутньому вчителеві 
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доцільно використовувати широкий спектр форм і методів навчання, що 

базуються на принципі активної участі самих учнів: 

 - обговорення у класі актуальних проблем; - моделювання та 

програвання життєвих ситуацій; 

 - «мозковий штурм»; 

 - рольова гра; 

 - робота та виконання вправ у малих групах; 

 - дискусії;  

- конкурси, вікторини, інсценування; 

 - проектна діяльність; 

 - спільне виготовлення наочності; 

 - екскурсії та ін.  

Студентам пояснюється, що наступним необхідним кроком у реалізації 

освіти на основі життєвих навичок є вироблення в учнів позитивного ставлення 

до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. Ставлення - це особистісні погляди, 

стереотипи, уявлення, переконання, забобони, суб'єктивні оцінки 

суперечностей: що подобається, що не подобається, що є добрим чи поганим, 

важливим чи неважливим, потребує уваги чи не потребує тощо. Ставлення 

включає також ціннісні настанови, переконання, соціальні та субкультурні 

норми, очікування та мотивації. Ставлення на передбачувальному рівні 

зумовлює певні дії або реакції людей. Наприклад, повага до свого тіла та 

необхідність догляду за ним є суттєвим фактором збереження особистого 

здоров'я, активного функціонування організму та високого рівня 

працездатності. По завершені вивчення курсу «Методика навчання основам 

здоров’я в початковій школі» майбутні вчителі усвідомлюють, що конкретним 

результатом навчання є сформованість в учнів здоров'язбережувальних умінь та 

навичок. Цей процес є поступовим, поетапним, він також супроводжує та 

визначає період особистісного зростання кожної дитини.  
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УДК 930.(477)"17"        Історичні науки 

 

УЧАСТЬ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ У ПОХОДІ  ЛЖЕДМИТРІЯ І В 

УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЯХ 

С.В.Буряченко  

викладач, Камянського колледжу фізичного виховання  

м. Кам’янське, Україна  

Кінець XVI початок  XVII ст. в історії України відзначився активізацією 

козацьких походів не лише на Крим і Туреччину але й в складі польського 

війська на держави з якими конфліктувала Річ Посполита.  

До сьогоднішнього дня існують спірні моменти і питання, щодо участі 

українських козаків у поході на Москву на боці Лжедмитрія І. Ці питання 
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відносяться до кількості козаків, років їх перебування на території російської 

держави,  участі у поході реєстрового та нереєстрового козацтва та інше. 

Вивченням питання участі українських козаків у поході Лжедмиря І 

займались, як українські так і російські історики. Серед перших, хто звернув 

увагу на дане питання особливо виділяються:  П.І.Симоновський,  Д.М.Бантиш-

Каменський та М.А.Маркевич. Вони навели короткі відомості про похід козаків 

на Москву в складі війська самозваня. З середини  ХІХ ст. дане питання 

розглядали у своїх працях В.Б.Антонович, М.І.Костомаров, М.С.Грушевський, 

І.П.Крип’якевич. Відповідно, їх праці є найгрунтовнішими та фактологічно 

найбільш наповненими і на сьогодні залишаються основою для відображення 

тогочасних подій. 

В російській історіографічній традиції найбільш детально  розглянули 

дане питання  Д.Бантиш-Каменський, С.Соловйов, В.Ключевський, 

С.Платонов, Б.Флоря, Р.Скринніков. Останні коливаються в діапазоні від 

повністю критичних та осудливих до підкреслено позитивних оцінок, 

виправдовуючи участь козацтва в поході Лжедмитрія І. Дана тенденція 

простежується навіть у самій українській історіографії XIX-XX ст. 

Український історик М.Максимович  стверджував, що українське 

козацтво хоча і брало участь в поході Лжедмитрія І, але воно не відзначалось 

чисельністю. «Як підлегле військо польського короля, - зазначає історик, - 

козаки змушені були виконувати усі свої зобов’язання, причому вони воювали 

не тільки з Росією, а  й з Туреччиною, Кримом, Швецією та іншими державами, 

з якими ворогувала і воювала Польща. Козаки закономірно та історично 

виправдано брали участь у цих війнах разом з польским військом» [5, с. 78]. 

М.Костомаров пише про активну участь у зовнішній політиці Речі 

Посполитої козацького війська: «Пани запрошували козаків у свої походи, так 

Мнишеки та Вишневецькі з їхньою допомогою водили до Московської держави 

самозванців. Польські королі не раз користувались їхніми послугами...» [4, с. 

195].  Історик підкреслює, що українські реєстрові і не реєстрові  козаки 
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приймали участь у поході разом з донськими в загальній кількості 40 тис. 

чоловік. 

М.Грушевський розкрив питання участі українського козацтва в поході 

Лжедмитрія І, звертаючи особливу у вагу на те, що козацтво вирушило під 

проводом  кн. Вишневецького, Ружинського, Струся, старости остерського 

Ратомского. Історик називає кількість козаків і навіть зброю, яку вони взяли з 

собою: «Під Новгород Сїверський в груднї 1604 р. прийшло велике запорозьке 

військо — 12 тисяч, з доброю гарматою, „котрим царевич (Димитрий) давно 

був післав корогву (закликаючи до походу); вони мали з собою добру армату, 

кілька гарматок, і царевич був їм дуже радий, богато покладаючи ся на їх 

мужність, і велику силу їх військ»[ 1, с.370]. 

І. Крип’якевич у «Історії українського війська» (1936)   відзначив, що 

українське козацтво підтримало Лжедмитрія І виступивши в похід під Москву в 

кількості 12.000 козаків. Пізніше на поклик короля Жиґмонта в московський 

похід зявилося 40.000 запорожців, — «трохи, що не з усім кошем із Запорожжя 

вийшли»[3, с.280]. 

Д.Яворницький в праці «Історія запорізьких козаків»  акцентує увагу, що 

в поході Лжедмитра І найголовнішу роль відіграли донські козаки і другорядну 

запорізькі або низові[ 10, с.155].  

На основі попередніх досліджень участі українського козацтва у поході 

на Москву 1604 р. було створено ряд узагальнюючих праць. Так, даному 

періоду присвячена низка сучасних досліджень Н.Яковенко, О.Гуржія, 

В.Корнієнка, В.Брехуненка, С.Комарицького, В. Сергійчука, С. Леп’явка та ін.  

В російській історіографії протягом XIX-XX ст. існували різні погляди 

стосовно участі українського козацтва в Московському поході на боці 

Лжедмитрія. Одним із перших, хто зацікавився даним питанням, став видатний 

російський історик М.Карамзін. Викладаючи історію правління Василя 

Шуйського та війни Польщі з Москвою 1604-1618 рр., він торкнувся проблеми 

участі в ній козаків, характеризуючи останніх як «авантюристів, схильних до 
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легкої наживи», що згодні заради неї підтримати самозванців та закордонних 

загарбників [2, с.470]. 

С.Соловйов у праці «История России с древнейших времен» 

послідовніше описав весь період війни Польщі з Москвою 1604-1618 рр. 

Основну увагу історик приділив опису другого походу козаків на чолі з 

гетьманом П.Сагайдачним.  Але проводячи паралель між походами  Соловйов 

відзначив, що українське козацтво, не з великим бажанням приймало участь у 

війні з «братнім народом» [9, с.437]. 

С.Платонов, досліджуючи добу Смути, досить докладно розглянув 

походи самозванців  (його праця була високо оцінена В.Ключевським). Так, він 

звернув увагу на готовність «московського населення відстоювати свої землі та 

на неорганізованість наступу на Москву» [6, с.25]. Історик описав польське 

військо, згадуючи в його складі не лише запорізьких козаків, але й велику 

кількість донського козацтва. 

Участь українських козаків у походах на Москву зовсім не вписувалася 

до радянської історіографії та до насаджуваної нею тези про братність 

українського та російського народів. Тому, використовуючи оруеллівський 

принцип «хто контролює минуле – той контролює майбутнє», згадки про зовсім 

недружні козацькі акції проти північних сусідів радянські історики за 

традицією не помічали. 

О.Станіславський у праці «Громадянська війна в Росії XVII ст.» (1990) 

присвятив боротьбі українських козаків з російськими підрозділ, який так і 

назвав: «Козаки проти козаків» [8, с.170]. Історик детально описує весь похід 

Лжедмирія та бої, що його супроводжували. 

Р. Скринніков в праці «Росія на початку ХVII ст. Смута» (1988) розділив 

участь українських козаків в поході на два етапи. Історик вважав, що спочатку з 

атоманом І.Куцко (інші історики називають його Куцкевичем)  в похід вийшло 

2 тис. реєстрових козаків, до яких долучилось ще тисяча українців, які називали 

себе козаками. В 1604 році  під Новгород-Сіверський прибув великий загін 
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запорожців[7, с.217]. Але точну кількість козаків  Скринніков не називає, 

вказуючи приблизно від 4 тис. до 12 тис. чоловік.  

Сучасні російські історики Г.Абрамович («Князі Шуйські і російський 

трон», 1991), В. Ульяновский («Смутное время», 1993),  А. В Лаврентьев  

(«Царевич - царь - цесарь. Лжедмитрии I, его государственные печати, 

наградные знаки и медали 1604–1606 гг.» , 2001), Б.Флоря («Польсько-

литовська інтервенція в Росії і російське суспільство», 2005),   переважно 

звертаються до даної проблеми в контексті вивчення окремих історичних 

постатей або відповідного періоду історії Російської держави. Так, Флоря 

описує участь українського козацтва в поході 1604р. на Москву в загальному 

контексті дослідження Смути. Абрамович, викладаючи історію Смути  та 

князів Шуйських.  

Отже, дослідження участі українського козацтва в поході Лжедмитрія І 

лишається актуальним і надалі, через брак конкретних досліджень з данного 

питання. На жаль, історична спадщина не має жодної наукової узагальнюючої 

праці з означеної проблеми, яка б вмістила в собі аналіз та  порівняння  

поглядів  російських та українських істориків.  

Можливо,  це сталось через брак історичних джерел для використання 

українськими та російськими істориками, а можливо через не зацікавлення у  

висвітленні сомого питання. Саме тому, повне вивчення та аналіз різних 

поглядів на дане питання дасть змогу переглянути та  оцінити   роль і місце 

козацького війська в зовнішній та внутрішній політиці Речі Посполитої, що 

сприятиме об’єктивнішому висвітленню цих подій. 
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АНАЛИЗ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОТОКОЛА 10 GIGABIT 

ETHERNET 

Главацкий С.П., 

Аспирант кафедры Метрологии стандартизации и сертификации 

Одесской национальная академия связи им. А.С. Попова 

г. Одесса Украина 

Протокол 10 Gigabit Ethernet или 10GbE есть одним из новейших и 

высокоскоростных из существующих стандартов Ethernet. Он определяет 

версию Ethernet с номинальной скоростью передачи данных 10 Гбит/с, что в 10 

раз быстрее чем предыдущий стандарт Gigabit Ethernet. Данный стандарт 
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описан для оптоволокна в спецификации IEEE 802.3-2005, а для витой пары в 

IEEE 802.3an-2006. [1] 

Одна из основных функций протокола Ethernet - это инкапсуляция в кадр 

данных, поступивших от протокола сетевого уровня, и их подготовка для 

передачи по сети. Кадр состоит из заголовка и трейлера, разделенных на поля, 

которые содержат информацию, необходимую для доставки пакета по 

назначению. В обычном Ethernet, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet формат 

кадра Ethernet один и тот же. 

В настоящее время термин Ethernet используется для описания всех 

локальных сетей, использующих режим коллективного доступа к среде 

передачи данных с обнаружением коллизий и опознанием несущей. Данный 

метод используется в сетях, построенных по логической топологии с общей 

шиной. При данной топологии сети все компьютеры имеют непосредственный 

доступ к физической среде передачи данных, поэтому она может быть 

использована для обмена данными между двумя любыми узлами сети. [2] 

Для характеристики загруженности сети вводят понятие коэффициента 

загруженности или использования сети. Коэффициент загруженности сети 

определяется как отношение трафика, передаваемого по сети, к ее 

максимальной пропускной способности.  

Для сетей 10 Gigabit Ethernet максимальная пропускная способность 

равна 10Гбит/с, а трафик, передаваемый по сети, равен сумме интенсивностей 

трафиков, генерируемых каждым клиентом сети. 

Говоря о максимальной пропускной способности сети, следует различать 

полезную и полную пропускную способность. Под полезной пропускной 

способностью понимается скорость передачи полезной информации, объем 

которой всегда несколько меньше полной передаваемой информации, так как 

каждый передаваемый кадр содержит служебную информацию, 

гарантирующую его правильную доставку адресату. 

Отличие полезной пропускной способности от полной пропускной 

способности зависит от длины кадра. Так как доля служебной информации 
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всегда одна и та же, то, чем меньше общий размер кадра, тем выше «накладные 

расходы». Служебная информация в кадрах Ethernet составляет 18 байт (без 

преамбулы), а размер поля данных кадра меняется от 46 до 1500 байт.  

Сам размер кадра меняется:  

от 46 + 18 = 64 байт до 1500 + 18 = 1518 байт. 

Поэтому для кадра минимальной длины полезная информация составляет 

всего лишь 46/64 = 0,72 от общей передаваемой информации, а для кадра 

максимальной длины 1500/1518 = 0,99 от общей информации. [3]  

Чтобы рассчитать полезную пропускную способность сети для кадров 

максимального и минимального размера, необходимо учесть различную 

частоту следования кадров. Естественно, что, чем меньше размер кадров, тем 

больше таких кадров будет проходить по сети за единицу времени, перенося с 

собой большее количество служебной информации. 

Произведем расчет для скорости передачи данных 10 Гбит/с, которую 

обеспечивают сети 10Gigabit Ethernet. Размер кадра в байтах минимальный байт 

1KMINN  и максимальный байт 1KMAXN  байт определяют по формулам: 

ПЗПMINСЛKMIN NNNN 1 ,(1) 

ПЗПMAXСЛKMAX NNNN 1 ,(2) 

Где СЛN  – служебная информация в кадрах Fast Ethernet, байт; СЛN  = 26 

байт; 

ПMINN  – минимальный размер поля данных кадра, байт; ПMINN  = 46 байт; 

KMAXN  – максимальный размер поля данных кадра, байт; KMAXN  = 1500 

байт; 

ПЗN  – пауза между кадрами, байт; ПЗN  = 12 байт. 

Подстановкой указанных выше значений в формулы (1) и (2), получено: 

841246261 KMINN  байт, 

1538121500261 KMAXN байт. 

Так как один байт равен восьми битам, рассчитывают минимальный 

размер кадра в битах 2KMINN и максимальный размер кадра в битах 2KMAXN : 
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6728842 KMINN бит, 

12304815382 KMAXN бит. 

Пропускную способность ПРN , бит определяют по формуле: 

ПРПР KNNN  21 ,(3) 

где 1N  – количество бит в одном килобите; 1N  = 1024; 

2N  – количество килобит в одном мегабите; 2N  = 1024; 

ПРK  – коэффициент скорости передачи данных; ПРK  = 10000. 

Подстановкой указанных выше значений в формулу (3) получено: 

010485760001000010241024 ПРN бит. 

Период следования кадров при минимальном размере кадра KMINT , мкс и 

при максимальном размере кадра KMAXT , мкс определяют по формулам: 

MKC

ПР

KMIN
KMIN K

N

N
T  2 ,(4) 

MKC

ПР

KMAX
KMAX K

N

N
T  2 ,(5) 

где 2KMINN  – минимальный размер кадра в битах; 2KMINN  = 672 бит; 

2KMAXN  – максимальный размер кадра в битах; 2KMAXN  = 12304 бит; 

ПРN  – пропускная способность, бит; ПРN  = 10485760000 бит; 

MKCK  – количество микросекунд в одной секунде; MKCK  = 10000000. 

Подстановкой указанных выше значений в формулы (4) и (5), получено: 

064,01000000
01048576000

672
KMINT мкс 

173,11000000
01048576000

12304
KMAXT мкс 

Частоту следования кадров при минимальном размере кадра KMINF , кадр/с 

и при максимальном размере кадра KMAXF , кадр/с определяют по формулам: 

2KMIN

ПР
KMIN

N

N
F  ,(6) 
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2KMAX

ПР
KMAX

N

N
F  ,(7) 

где ПРN  – пропускная способность, бит; ПРN  = 10485760000 бит; 

2KMINN  – минимальный размер кадра в битах; 2KMINN  = 672 бит; 

2KMAXN  – максимальный размер кадра в битах; 2KMAXN  = 12304 бит. 

Подстановкой указанных выше значений в формулы (6) и (7) получено 

следующее: 

15603801
672

01048576000
КMINF  кадр/с, 

852224
12304

01048576000
КMAXF  кадр/с. 

Полезную пропускную способность кадров при минимальном размере 

кадра MINP , бит/с и при максимальном размере кадра MAXP , бит/с определяют по 

формулам: 

ББПМINKMINMIN KNFP  ,(8) 

ББПМANKMAXMAX KNFP  ,(9) 

где KMINF  – частота следования кадров при минимальном размере кадра, 

кадр/с;  

KMINF  = 15603801 кадр/с; 

KMAXF  – частота следования кадров при максимальном размере кадра, 

кадр/с; 

KMAXF  = 852224  кадр/с; 

ПМINN  – минимальный размер поля данных кадра, байт; ПМINN  = 46 байт; 

ПМANN  – максимальный размер поля данных кадра, байт; ПМANN  = 1500 

байт; 

ББK  – количество бит в байте; ББK  = 8. 

Подстановкой указанных выше значений в формулы (8) и (9), получено: 

5742198768846156038011 MINP  бит/с, 

01022668800815008522241 MAXP бит/с. 
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Полезную пропускную способность при минимальном размере кадра 

2MINP , Мбит/с, и полезную пропускную способность при максимальном размере 

кадра 2MAXP , Мбит/с, определяют по формулам: 

21

1
2

NN

P
P MIN

MIN


 (10) 

21

1
2

NN

P
P MAX

MAX


 (11) 

где 1N  – количество бит в одном килобите; 1N  = 1024; 

2N  – количество килобит в одном мегабите; 2N  = 1024. 

Подстановкой указанных выше значений в формулы (10) и (11), 

получено: 

5476
10241024

5742198768
2 


MINP Мбит/с, 

9753
10241024

01022668800
2 


MINP Мбит/с. 

Таблица 1 – Пропускная способность для кадров минимального и 

максимального размера 10Gigabit Ethernet 

Все данные расчетов приведем в таблицу 1. 

Наименование Единицы 

измерения 

Минимальный 

кадр 

Максимальный 

кадр 

Размер кадра  Байт 46 1500 

Размер служебной 

информации 
Байт 26 26 

«Размер» паузы между 

кадрами 
Байт 12 12 

Итоговый размер кадра Байт 84 1538 

Итоговый размер кадра Бит 672 12304 

Пропускная 

способность 
Бит 10485760000 10485760000 

Период следования 

кадров 
Мкс 0,064 1,173 

Частота следования 

кадров 
кадр/с 15603801 852224 
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В результате проведеннях иследований видно, что полезная пропускная 

способность протокола 10 Gigabit Ethernet меняется от 5476 МБит/c до 9753 

МБит/c и зависит от передаваемых размеров кадров. 
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ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Гринькова Н.М., 

 кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри теорії і методики виховання 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Розбудова українського суспільства детермінує процеси формування у 

підростаючого покоління таких моральних рис, як гуманність, чесність, 

Полезная пропускная 

способность (бит) 
бит/с 5742198768 10226688000 

Полезная пропускная 

способность (Мбит) 
Мбит/с 5476 9753 

https://en.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=23321
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=23321
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працьовитість, діловитість та інші. Однак, через тенденцію до зростання 

бездуховності, нівелювання цінностей життя, загострення питань сімейного 

виховання, становленню повноцінної підростаючої особистості не надається 

належна увага. Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки створенню гнучкої 

системи виховання дітей та молоді, яка б ураховувала і потреби часу і, 

водночас, задовольняла запити та інтереси підростаючої особистості.  

У “Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів” [2], “Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді” [3], а також у 

“Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті” [5] зазначено, 

що одним із пріоритетних напрямів реформування системи освіти є 

утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства.  

Таким чином, моральне виховання дітей та учнівської молоді сьогодні є 

важливою складовою змісту роботи навчальних закладів різних типів, головним 

завданням яких є формування моральної культури, активної життєвої позиції, 

правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості.  

Проведений нами аналіз науково-педагогічної та методичної літератури 

засвідчив, що окресленій проблемі присвячено ряд досліджень. Так, 

філософські засади і передумови морального виховання охарактеризовано в 

роботах А.Ахвердова, Н.Бердяєва, А.Гусейнова, Н.Крутова, А.Лопуховської, 

О.Целікової та інших.  

Психологічні механізми та закономірності морального виховання 

школярів розкрито в роботах психологів: С.Анісімова, Т.Ващенко, В.Гуріна, 

М.Іванчук, Д.Колесова, Н.Непомнящої, Р.Павелківа, В.Рибалки, Є.Суботського. 

Методи та форми організації морального виховання вивчали 

Е.Бєловєрцев, З.Васильєва, В.Кротов, Л.Маленкова, В.Чорнокозова, 

Н.Щуркова. Технологічний підхід у навчально-виховному процесі 

обґрунтовано Л.Маленковою, О.Пєхотою, Л.Шульгою, В.Кукушиним. 

Особистісно орієнтований підхід в організації морального виховання вивчали 

І.Бех, О.Бондаревська, В.Бучківська, К.Чорна, І.Якіманська. 
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Актуальність порушеної проблеми зумовила вибір теми статті, мета якої 

полягає в розкритті практичних аспектів реалізації морального виховання 

молодших школярів в закладах освіти. 

Одне з найважливіших місць у системі виховання підростаючих поколінь, 

як вже зазначалося, посідає моральне виховання, під яким розуміють 

планомірний, цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної 

діяльності учнів, їх спілкування, спрямований на оволодіння школярами 

моральною культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього 

світу. 

Важливих показників, які відображають стан виховної роботи у 

навчальних закладах, є рівень моральної вихованості учнів початкових класів. 

Під моральною вихованістю ми розуміємо певну властивість особистості, яка 

визначається наявністю і ступенем сформованості комплексу моральних 

якостей, що відображають розвиток особистісних характеристик, ставлень 

молодшого школяра до оточуючого соціального середовища, а також моральної 

поведінки. 

У процесі організації виховного процесу важливо враховувати вікові 

зміни морального розвитку молодших школярів, слід орієнтуватися на 

необхідність реалізації структурних компонентів моральної вихованості, а 

також враховувати вплив соціальних факторів, які визначають спрямованість 

морального розвитку учнів молодшого шкільного віку. 

Слід відзначити, що в процесі морального виховання учнів початкових 

класів ефективним, як засвідчили результати проведеного дослідження, є 

застосування позитивного прикладу моральної поведінки, що в свою чергу 

висуває високі вимоги до особистості педагога, який має не лише школярів, а й 

сам бути високоморальним у своїх діях та стосунках із оточуючими людьми. 

Зазначене вище дає підстави говорити про актуальність суб’єкт-суб’єктних 

стосунків між вихователем та вихованцями, побудову виховного процесу на 

принципах гуманізму, співробітництва, співтворчості. 
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Важливою умовою ефективної організації морального виховання 

молодших школярів, на нашу думку, є, насамперед, врахування системного 

підходу, який реалізовується на макро-, мезо- та мікрорівнях.  

Так, макрорівень передбачає проведення роботи з підвищення 

компетентності педагогів з проблем морального виховання учнів молодшого 

шкільного віку, а також комплексну підготовку батьків до створення 

необхідних умов для зростання рівня вихованості їхніх дітей. Реалізація 

системності на мезорівні передбачає здійснення виховної роботи в контексті 

морального формування учнів початкових класів. Застосування матеріалів 

моралезнавчого спрямування під час проведення навчальних занять визначено 

нами як реалізація мікрорівня системного підходу. 

 У виховній роботі з учнями молодшого шкільного віку необхідно 

активно застовувати систему організаційних форм, яка передбачає врахування 

їхніх потреб та інтересів. З огляду на це, запропонована інноваційна технологія 

морального виховання передбачає використання системи організаційних форм, 

до яких належать такі: виховні тренінгові заняття (мандрівки, змагання, години 

спілкування, години відвертої розмови), морально-етичні бесіди, морально-

етичні інформаційні хвилинки, диспути, конкурси, екскурсії, виставки, 

презентації, благодійні акції та рейди, “зустрічі в колі сім’ї”, рольові ігри, 

творчо-пошукові моральні діалоги, уроки взаємовиховання.  

Враховуючи структуру моральної вихованості молодших школярів та 

поетапність у формуванні її компонентів, ми дібрали три блоки організаційних 

форм та методів морального виховання. 

 Ефективною формою організації морального виховання учнів 

молодшого шкільного віку є тренінгові виховні заняття, які проводяться у 

формі мандрівок, “годин спілкування”, “змагань”, “годин відвертих розмов”. 

Зміст програми занять розподілено на п’ять модулів і охоплює такі теми: 

Модуль І. Світ уявлень про добро і зло: “Світ починається з добра”, 

“Звідки взялися ці слова? ”, “Добрі слова і наші вчинки”. 
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Модуль ІІ. Я пізнаю себе: “Я – неповторний у світі”, “Чи можу я стати 

кращим? ”, “Вміння керувати собою”. 

Модуль ІІІ. Я серед людей: “Батьки навчають мене жити”, “Хочу мати 

багато друзів”, “Я серед людей”, “Правила поведінки і культура спілкування”, 

“Я – знавець етикету”. 

Модуль ІV. Я люблю і хочу працювати: “Роль праці в житті людей”, “Хто 

не працює, той і не їсть”, “Розпочав справу – доведи до кінця”,  

Модуль V. Дивний світ довколо нас: “Люблю тебе, моя країно”, “Довколо 

все живе: дерева, квіти і птахи”, “Навіщо їх оберігати? ” 

В процесі моделювання тренінгових виховних занять враховується те, що 

моральні знання найкраще засвоюються через включення молодших школярів в 

активну роботу над розв’язанням завдань, ситуацій морально-етичного змісту. 

Важливим за цих умов є проведення роботи з повторення та закріплення 

здобутих знань, яка дасть змогу врахувати вікові особливості учнів початкових 

класів. З цією метою у виховній роботі можна використати систему 

спеціальних тренінгових вправ: репродуктивних, продуктивних (пізнавальних, 

тренувальних), дослідно-пошукових.  

Ефективною формою роботи є також морально-етичні бесіди, в основі 

яких покладено діалогічний підхід, який потребує залучення всіх учнів 

початкових класів до активного спілкування. Необхідною умовою проведення 

таких бесід педагогами навчальних закладів є не лише здобуття молодшими 

школярами важливої інформації, а й можливість висловити свої думки, 

поставити запитання. 

Доцільним виявилось залучення учнів початкових класів до участі в 

диспутах, творчо-пошукових моральних діалогах, під час яких вони відстоюють 

свій вибір поведінки у певній ситуації, знаходять ефективні відповіді щодо 

вирішення моральних проблем. У змісті таких заходів враховується положення, 

відповідно до якого формування моральної поведінки молодших школярів 

потребує створення особливих умов для перенесення здобутих моральних знань 

у реальну поведінку.  
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Провідною умовою ефективності процесів морального становлення учнів 

початкових класів є формування їхньої стійкої мотивації до здійснення 

моральних вчинків. З цією метою слід застосовувати рольові ігри, які сприяють 

становленню ціннісних орієнтирів і формуванню навичок моральної поведінки. 

Для ефективного використання цієї форми виховної роботи потрібно 

заздалегідь визначити мету, завдання, зміст гри, розподілити ролі між 

учасниками, повідомити правила. Зокрема, варто провести ігри на теми: “На 

острові зла”, “В країні неправди”,  “Я завжди терплячий”, “Доброзичливість 

означає всім бажати добра…”, “Я порушив обіцянку”, “Я слухняний школяр, 

але…”, “Зірву квітку і буду вдома її берегти”, “Я серед дорослих” тощо.  

Важливою не лише у процесі навчання, а й під час організації виховного 

процесу є проведення систематичної роботи над повторенням та закріпленням 

здобутих знань, сформованих навичок моральної поведінки. З метою реалізації 

цього положення педагогам необхідно проводити “інформаційні морально-

етичні хвилинки”, на яких молодші школярі пригадують “добрі і чарівні слова”, 

обговорюють добрі справи, які вони зробили протягом дня. 

З метою формування моральної поведінки через вправляння у моральних 

вчинках, важливе місце посіла така організаційна форма, як звіти, на яких учні 

молодшого шкільного віку мають змогу доповідати про результати виконання 

довгострокового “домашнього завдання”, пропагувати важливість набуття 

моральних якостей, рекламувати “хорошу поведінку”, “добрі справи”, “ввічливі 

слова”, “любов до довкілля”, “милосердя”, “терпимість”, “правила етикету” 

тощо.  

Для учнів початкових класів, як показали результати нашого 

дослідження, ефективним є проведення благодійних акцій та рейдів, а також 

різноманітних конкурсів на такі морально-етичні теми: “Знання чарівних слів”, 

“Народне слово про працьовитість”, “Дорогою додому…”, “Люби і бережи 

рідну природу”, “Моя країна – Україна”, “Секрети вихованого школяра” тощо. 

Таким чином, виховна робота в контексті морального виховання 

молодших школярів спрямована на збагачення моральних знань, формування 
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моральних якостей, моральної культури, ціннісного ставлення до оточуючого 

світу, а також досвіду моральної поведінки. За нашим висновком врахуванню 

вікових особливостей морального розвитку молодших школярів сприяє 

ефективна організація поведінки учнів під час гри, різних видів діяльності, 

застосування системи стимулювань, засоби заохочення та покарання. 

Позитивно впливає на формування моральної вихованості й організація 

оптимального режиму, участь учнів початкових класів у громадських 

благодійних заходах. 
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Варто відзначити, важливість розробки програмних продуктів, що 

можуть працювати з даними, проводити зашифрування та розшифрування 

повідомлень у різних режимах та використовуючи засоби візуалізації 

продемонструвати етапи перетворень даних. Такі програмні комплекси є 

автономними системами захисту даних в інформаційно-телекомунікаційних 

системах та відіграють роль підсистеми криптографічного захисту даних, 

завдяки, особливостям побудови інформаційних систем забезпечення 

конфіденційності даних. 

Проблеми інформаційної безпеки вирішуються, як правило, за допомогою 

створення спеціалізованих систем захисту інформації, які повинні 

забезпечувати безпеку інформаційної системи від несанкціонованого доступу 

до інформації та ресурсів, несанкціонованих і ненавмисних шкідливих впливів. 

Система захисту інформації є інструментом адміністраторів інформаційної 

безпеки, які виконують функції із забезпечення захисту інформаційної системи 

та контролю її захищеності. 

Система захисту інформації повинна виконувати наступні функції: 

- реєстрація та облік користувачів, носіїв інформації, інформаційних 

масивів; 

- забезпечення цілісності системного і прикладного програмного 

забезпечення та оброблюваної інформації; 

- захист комерційної таємниці, у тому числі з використанням 

сертифікованих засобів крипто захисту; 

- створення захищеного електронного документообігу з використанням 

сертифікованих засобів крипто перетворень та електронного цифрового 

підпису; 

- централізоване управління системою захисту інформації, реалізоване на 

робочому місці адміністратора інформаційної безпеки; 

- захищений віддалений доступ мобільних користувачів на основі 

використання технологій віртуальних приватних мереж (VPN); 

- управління доступом;  
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- забезпечення ефективного антивірусного захисту. 

Комплекс вимог, які пред'являються до системи інформаційної безпеки, 

передбачає функціональне навантаження на кожен з наведених рівнів. Захист 

на технологічному рівні спрямована на зменшення можливих проявів загроз 

безпеки інформації, пов'язаних з використанням неякісного програмного 

продукту і технічних засобів обробки інформації та некоректних дій 

розробників програмного забезпечення. Система захисту на цьому рівні 

повинна бути автономною, але забезпечувати реалізацію єдиної політики 

безпеки і будуватися на основі використання сукупності захисних функцій 

вбудованих систем захисту операційної системи і систем управління базами 

даних і знань. 

На локальному рівні організовується поділ інформаційних ресурсів 

інформаційної системи на сегменти за ступенем конфіденційності, 

територіальним та функціональним принципом, а також виділення в окремий 

сегмент засобів роботи з конфіденційною інформацією. Підвищенню рівня 

захищеності сприяють обмеження і мінімізація кількості точок входу / виходу 

(точок взаємодії) між сегментами, створення надійної оболонки по периметру 

сегментів та інформаційної системи в цілому, організація захищеного обміну 

інформацією. 

На мережевому рівні потрібно організувати захищений інформаційний 

обмін між автоматизованими робочими місцями, в тому числі віддаленими та 

мобільними, і створити надійну оболонку по периметру інформаційної системи 

в цілому. Система захисту інформації на цьому рівні повинна будуватися з 

урахуванням реалізації захисту попередніх рівнів. Основою організації захисту 

може бути застосування програмно-апаратних засобів аутентифікації та захисту 

від несанкціонованого доступу до інформації. 

Крім того, можливе використання між сегментами і по периметру 

інформаційної системи спеціальних однокомпонентних або розподілених 

засобів захисту, що виключають проникнення в межі захищається периметра 

сторонніх користувачів (між мережеві екрани, технології аутентифікації) і 
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забезпечують розмежування доступу до поділюваних захищеним баз даних та 

інформаційних ресурсів (авторизація). 

Додатково можуть використовуватися засоби побудови віртуальних 

мереж (VPN-технологій) та криптографічного захисту інформації при передачі 

по відкритих каналах. На призначеному для користувача рівні потрібно 

забезпечити допуск тільки авторизованих користувачів до роботи в 

інформаційній системі, створити захисну оболонку навколо її елементів, а 

також організувати індивідуальну середу діяльності кожного користувача. 

ДСТУ ГОСТ 28147:2009 відноситься до класу блокових шифрів. У основі 

ДСТУ ГОСТ 28147-89, так само як і DES, лежить так звана структура Фейстеля. 

Блок розбивається на дві однакові частини, праву R і ліву L. Права частина 

об'єднується з ключовим елементом і за допомогою деякого алгоритму шифрує 

ліву частину. Перед наступним раундом ліва і права частині міняються 

місцями. Така структура дозволяє використати один і той же алгоритм як для 

шифрування, так і для дешифрування блоку. Саме ці алгоритми і називаються 

базовими циклами ГОСТу, що підкреслює їх фундаментальне значення для 

побудови цього шифру. Це особливо важливо при апаратній реалізації, оскільки 

прямий і зворотний шифри формуються одним і тим же пристроєм 

(розрізняється тільки порядок подання елементів ключа). 

Базові цикли побудовані з основних кроків криптографічного 

перетворення. В процесі виконання основного кроку використовується тільки 

один елемент ключа, тоді як ключ ГОСТ містить вісім таких елементів. Отже, 

щоб ключ був використаний повністю, кожен з базових циклів повинен 

багаторазово виконувати основний крок з різними його елементами. В кожному 

базовому циклі усі елементи ключа мають бути використані однакову кількість 

разів, з міркувань стійкості шифру це значення має бути більше одного. Базові 

цикли полягають у багатократному виконанні основного кроку з 

використанням різних елементів ключа і відрізняються один від одного тільки 

числом повторення кроку і порядком використання ключових елементів. 
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Реалізована схема загального алгоритму роботи програми зображена на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм роботи програми шифрування даних за допомогою блочного 

симетричного алгоритму ДСТУ ГОСТ 28147:2009 

Початок програми включає в себе безпосередньо запуск програми. Після 

запуску програми відкривається головне вікно програми. На ньому розташовані 

елементи для вибору режимів роботи, інформація про розробника та кнопку 

виходу. 
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Першим етапом є вибір режиму (блок 1) за яким програма буде 

працювати, це режими простої заміни, гамування, гамування зі зворотним 

зв'язком. 

Після вибору одного з режимів, наступним кроком буде введення ключа 

(блок 2). Оскільки обраний режим  впливає на задання початкових даних, а 

саме - у режимах гамування та гамування із зворотнім зв'язком додатковим 

параметром є введення синхропосилки. 

Далі ми обираємо необхідну дію - розшифрування чи зашифрування 

(блок 5) , і задаємо чи зашифровані дані (блок 7), чи відкриті (блок 6). Після 

чого слідує вибір виведення результату із візуалізацією процесу шифрування 

(розшифрування) (блок 9) або без візуалізації і швидке виведення результату 

обрахунків(блок 10). 

По закінченню всіх процесів обробки, програму можна закрити, або 

переглянути всі проміжні результати, загальний поетапний алгоритм.  

Таким чином, інтерфейс програмного має забезпечувати користувачу 

зручну роботу, та виконувати основну задачу – візуалізацію процесів 

криптографічного перетворення стандарту ДСТУ ГОСТ 28147:2009.  

Отже, згідно проведення програмно-математичного експерименту можна 

зробити висновок, що програма є працездатною та виконує шифрування і 

розшифрування даних за допомогою блочного симетричного алгоритму 

криптографічного перетворення ДСТУ ГОСТ 28147:2009 у кожному з 

реалізованих режимах.   
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Дубровіна І.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філологічних, 

суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін КОІПОПК, м. Біла Церква. 

Кармазін А.О., 

старший науковий співробітник Музею театрального, музичного та 

кіномистецтва України, м. Київ  

Глобальні соціально-економічні зрушення, що відбуваються в 

цивілізованому просторі, істотно впливають на розвиток системи освіти, 

формують вимоги до підготовки музейно-культурологічних компетентностей  

школярів, продукують інноваційні форми навчання. Серед соціальних 

інституцій варто виділити музеї, що успішно вирішують завдання 

культурологічного підходу в умовах реалізації концепції нової української 

школи. Підвищення ролі музейної педагогіки, її інтеграція у мистецьку освіту 

обумовлює  необхідність уточнення її понятійного апарату та здійснення 

наукових досліджень, пов’язаних з теоретичними проблемами сучасної 

мистецької педагогіки. Передусім зазначимо, що поняття «музейна педагогіка» 

у психолого-педагогічних джерелах розглядається науковцями як актуальний і 

перспективний напрям, що сприяє формуванню національно-патріотичних 

почуттів. 

У Законі України «Про музеї та музейну справу» (від 29.06.1995 р.) 

йдеться про те, що «музеї як культурно-освітні та науково-дослідні заклади, 

призначені не тільки для вивчення, збереження та використання пам’яток 

матеріальної і духовної культури, але й для прилучення громадян до надбань 

національної і світової історико-культурної спадщини» [1, с. 8]. 

Однією з нових галузей сучасної педагогічної науки, яка активно 

впроваджує інновації в освітній процес, є музейна практика. У процесі 
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створення інтеграції музею в мистецьку освіту важливим є, на нашу думку, 

звернення до історичного минулого, звичаїв та традицій українського народу. 

Ґрунтовне дослідження цього аспекту має вивести вітчизняну мистецьку освіту 

на новий теоретичний рівень і допомогти у спробах щодо набуття знань з 

національної та світової культури. Як свідчать результати дослідження, 

основною метою музейної педагогіки є інтеграція історико-культурологічної 

інформації в структуру окремих освітніх дисциплінах, зокрема у музичне 

мистецтво, які відображають характерні історичні риси суспільного життя, 

звичаї та обряди нації. 

Актуальні проблеми розвитку музейної педагогіки, її інтгерації у освітній 

простір вивчають вітчизняні та зарубіжні дослідники (Т. Бєлофастова, 

Є. Ванслова, Ю. Ключко, І. Коссова, Є. Медвєдєва, В. Столяров, С. Фокін, 

З. Шинчук, М. Юхневич та ін.). Вони порушують різноманітні питання 

організації навчального середовища в музеї, взаємодії вчителя й учня, 

формування пізнавальної активності вихованців. 

 За дослідженнями Г. Гогиберидзе, музейна педагогіка передбачає, 

що освіта та виховання учнів повинні здійснюватися на музейному матеріалі, 

який являє собою загальнолюдські цінності [3]. Музейна педагогіка має 

важливе значення в системі освіти і розвитку учнів, вона сприяє всебічному 

розвитку особистості учня, активному пізнанню навколишнього світу. 

Об’єктом та предметом музейної педагогіки визначають зміст, методи та форми 

педагогічної діяльності музею, особливості його впливу на різні категорії учнів, 

а також визначення місця навчального музею в системі інтегративної освіти. 

Взаємодія музею та школи розглядається як рівноправне співробітництво. Так, 

І. Власюк вважає, що музеї являють собою особливий педагогічний простір, у 

якому дитина осмислює інший світ – світ історії, природи та культури, стаючи 

його частиною [2]. 

 Втілення музейної педагогіки можливе лише за умови існування 

спеціалістів, які спроможні вирішувати педагогічні завдання взаємодії музейної 

середи та освітнього закладу. Для формування основ музейної компетентності 
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учнів необхідно підготувати вчителя, який має здібності організовувати 

взаємодію дітей з культурно-освітнім середовищем музею. Для цього 

розробляється система підготовки фахівців до організації музейно-педагогічної 

діяльності з використанням засобів музейної педагогіки в мистецькій освіті. 

Музейна педагогіка – це проведення інтегративних, нетрадиційних уроків у 

приміщенні музею чи з використанням музейних експонатів на базі школи. Такі 

нестандартні уроки є специфічними за своєю спрямованістю саме для музею, 

оскільки не  лише регулюють у дітей процеси естетичного сприймання світу, 

абстрактного та асоціативного мислення, а й розвивають їхню особистісну 

сферу, відчуття власного «Я». 

Сучасна мистецька освіта, завдяки своїй емоційній природі, зорієнтована 

на відкриті і міжособистісні відносини, які  відрізняються  усвідомленою 

спонтанністю і творчим ставленням до дійсності, потребою в пошуку 

нестандартних рішень у процесі музичної діяльності.  Тому відображення та 

передача світу особистісних переживань та уявлень, спілкування з музичним 

мистецтвом найбільшою мірою сприяє розвитку таких якостей особистості, як 

музичність, уява, інтуїція, потреба у творчому самовираженні у контексті 

реалізації парадигми мистецької освіти. 

Система освіти має орієнтувати на педагогічну підтримку будь-яких 

спроб учня до творчого самовиявлення. Парадигма мистецької освіти 

співвідносить навчання і розвиток, етапи, закони і принципи формування 

перцептивних дій, найоптимальніший стиль спілкування і взаємодії з учнями, 

побудований на гуманній основі, з метою введення дітей у світ прекрасного, 

прилучення їх до цінностей національної і світової культури. В центрі 

парадигми мистецької освіти знаходиться учень як унікальна духовно багата 

особистість, з багатогранною системою цінностей, що перебуває в постійному 

та має можливість свідомо виражати і відтворювати власні переживання у 

мистецькій діяльності. 

Парадигма мистецької освіти має бути спрямована на пробудження уяви 

учня, його фантазії, інтуїції, емоцій, а не продукувати раціонально-логічні 
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способи пізнання. Найкращим чинником підвищення емоційного фону занять 

має бути застосування у викладацькій практиці елементів музейної педагогіки. 

Щоб така модель працювала, від учителя крім інформаційного забезпечення 

уроку, позашкільного виховного заходу вимагається розроблення відповідної 

емоційної партитури подання знань та обізнаність з музейною педагогікою.  У 

навчально-виховному процесі мистецької освіти значне місце має відводитися 

художньо-творчому вихованню учнів, яке формує емоційно-ціннісне ставлення 

до світу та передбачає емоційну чутливість до внутрішнього стану інших 

людей, здатність до співпереживання, формування переконань щодо істинності 

історичної та культурної спадщини тощо.  

Водночас атрибути музейної педагогіки через уяву детермінують 

створення і сприйняття художніх образів, здійснюють суб'єктивне бачення 

естетичної реальності. Художньо-естетична свідомість через уяву поєднує 

інтуїтивну, емоційно-почуттєву сферу з мисленнєвою, і художній матеріал 

перетворюється на художній образ. Саме ці властивості мають відіграти значну 

роль в активізації творчої діяльності молоді. Виходячи з того, що мистецька 

діяльність створює необхідні умови для формування ціннісних орієнтацій 

особистості дитини, закладає первісні основи загальної культури майбутньої 

людини, оновлена модель мистецької освіти школярів має забезпечити 

посилену увагу щодо формування у дітей здатності оцінювати мистецькі твори, 

музейні атрибути, культурологічні шедеври у повсякденному житті. 

Спрямованість мистецької освіти на творчий саморозвиток особистості 

зумовлена залученням її до художньої діяльності як невід'ємної складової 

мистецької освіти. Водночас мистецька діяльність найвищою мірою відповідає 

змісту діалектичної категорії творчості, яка передбачає культурологічний 

розвиток та саморозвиток суб'єкта як взаємопов'язані сторони єдиного 

культурного процесу. При цьому як вчитель, так і працівник музею має бути 

творчою, чутливою, здатною до емпатії людиною.  

Інтеграція музейної педагогіки на уроках мистецтва в школі потребує 

достатньої організації, під час формування мистецького мислення, щоб у дітей 
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формувався стійкий інтерес до кращих прикладів історичних артефактів, 

народної і професійної мистецької творчості. 

Як доводить практика, оволодіння особистістю загальнолюдськими 

цінностями неможливе тільки на рівні звичайного усвідомлення. У цьому 

процесі активну роль мають відігравати  принципи і засоби музейної 

педагогіки.  

Зміст парадигми мистецької освіти спрямований на формування у 

свідомості молоді позитивних естетичних емоцій, спільних переживань, що 

стають неодмінною умовою досягнення естетично-творчого співпереживання, 

взаєморозуміння і взаємодії між мистецької освітою та музейною педагогікою.  

Превалювання емоційних способів пізнання під час ознайомлення із 

музейними експонатами в школі має сприяти запам'ятовуванню матеріалу, 

визначенню довільної уваги, суттєвому забезпеченню або ускладненню 

довільної регуляції цих процесів.  

Дотримання цієї умови орієнтує вчителів на забезпечення 

конструктивного використання музейної педагогіки для заохочення розвитку 

позитивних задатків і прагнень, забезпечення такого характеру взаємодії; при 

якому дитина зможе захопитися історією та культурою України,  у неї 

сформується творче ставлення та пізнавальний інтерес до будь-якого виду 

мистецької діяльності. А це може відбутися тільки тоді, коли навчальні ситуації 

на уроках мистецтва будуть побудовані таким чином, що будуються на 

врахуванні гідності і права людини, розвитку її унікальності. 

Аби вільно виявляти свої враження від художніх та музейних експонатів, 

дітям потрібні свобода і доброзичливе середовище, в якому учні відчули б, що 

до їхніх ідей, відповідей, запитань поставляться з повагою, якими б вони не 

були. Це стимулюватиме її до самостійного оволодіння тим чи іншим твором 

мистецтва чи музейним аспектом. Створенню інтеграції музейної педагогіки на 

уроках музичного мистецтва в школі має сприяти здатність учителя до 

позитивного забарвлення емоційної сторони навчального процесу. Адже 

музейна педагогіка зорієнтовує педагогів  на побудову процесу загальної 
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мистецької освіти таким чином, щоб у центрі його знаходилась особистість 

учня, підкресленість перш за все її навчальних досягнень, поваги до мистецьких 

спроб, успіхів.  

На думку О. Караманова, механізм мистецько-музейного спілкування має 

охопити емоційно-ціннісну сферу особистості дитини. Поза емоційним шляхом 

неможливо осягнути зміст мистецтва, бо сприйняття мистецтва йде через 

емоції, але емоціями не закінчується – через них учні мають пізнати світ [4]. 

Творчість має сприяти розвитку образного бачення – важливої умови 

мистецького і загального розвитку особистості. Процес творення не виключає 

елементів імпровізації, що стимулює учня до створення чогось нового. Цей 

процес має захопити дитину, впливати на її розвиток, що є важливим чинником 

у формуванні особистості. Якості, що формуються під впливом мистецтва, 

мають універсально-особистісний характер, здатний виявитися в будь-якому 

виді діяльності. Але неможливо сформувати мистецькі здібності, розвинути 

мистецьку обдарованість, естетичну чутливість у відриві від формування 

творчого та одночасно морального потенціалу. 

Учитель, який прагне найповніше інтегрувати музейну педагогіку в 

мистецтво, повинен мати комплексне уявлення про психологічну готовність 

дитини до сприймання музейних матеріалів, реальний стан розвитку 

художнього сприймання учня, особливостей його пам'яті, мислення, уяви, 

емоційно-вольових характеристик.  

В умовах модернізації мистецької педагогіки актуальною є орієнтація 

вчителів на нову філософію освіти, де основною метою має бути не тільки 

засвоєння знань, умінь і навичок, а насамперед виховання почуттів, розвиток 

розуму, емпатії, що є основою розуміння дійсності, самого себе, оточуючих 

людей і творів мистецтва. Засоби педагогічного цілеспрямованого розвитку 

учнів у мистецькій освіті мають бути спрямовані на мистецьке виховання 

незалежно від природних здібностей кожного учня, його здатність проникати у 

специфічний зміст мистецької мови.  
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Процес художньо-педагогічної взаємодії має накласти на вчителя 

особливі обов'язки щодо дбайливого культивування творчої особистості учня. 

Це вимагає від учителя особливих прийомів керування навчальним процесом, 

постійного співпереживання у процесі виконання, спільної діяльності з учнем, 

проникнення в найтонші деталі його психофізичних та емоційних станів. Тобто, 

для продуктивної роботи вчитель має сам володіти навичками художньо-

педагогічного спілкування, прийомами специфічної мистецько-педагогічної 

взаємодії як з учнем, так і з художнім твором з метою органічного 

співвідношення між педагогічно цілеспрямованим розвитком учнів і 

підтримкою найменших спроб самостійного вияву школярів у мистецтві. У 

процесі мистецького розвитку дітей учитель має поєднувати емоційне і 

раціональне. Оволодіння мистецькими знаннями тільки на інтелектуальному 

рівні, без емоційного забарвлення призведе до утворення абстрактних знань, які 

не матимуть для учнів особистісної значущості. У свою чергу наявність знань 

має сприяти глибокому переживанню та осмисленню мистецьких творів. 

Педагог вчить учнів глибоко сприймати мистецтво під час отримання 

різноманітної інформації або спрямовувати увагу дітей не лише на виявлення 

настрою у мистецьких творах, а формувати фундамент для особистісної 

світобудови. Діалогічність на уроках мистецтва в школі під час використання 

музейних атрибутів має забезпечувати звернення до минулого України, обміну 

думками, сприяти пошуку і розв’язанню творчих завдань. Оскільки мистецький 

розвиток школярів формується не тільки під впливом соціального середовища, 

а й у процесі сприймання мистецтва та музейних експонатів, що їх оточують, 

вчителю мистецтва в школі необхідно враховувати емоційний досвід школярів, 

набутий ними самостійно. На сучасному етапі розвитку мистецької освіти 

суттєвого значення має проблема виховання емоційної культури особистості. 

Нові інтеграційні процеси визначають необхідність у доповненні традиційної 

системи мистецького навчання учнів засобами музейної педагогіки. 

Отже, інтеграція музейного середовища в мистецькій простір 

впроваджується на основі синтезу цінностей (духовних, загальнокультурних, 
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загальнолюдських, історичних тощо). Так відбувається розширення уявлень 

щодо інноваційності у використанні музейної освіти в мистецькій педагогіці. 
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Діяльність підприємства супроводжується подіями, які можуть нести як 

позитивні можливості, так і небезпеку для підприємства. Надійний захист 

інформаційних активів має бути організований у будь-якій компанії, незалежно 

від її розміру та сфери діяльності. 

Слабкі місця в захисті інформації можуть призвести до фінансових та 

виробничіх втрат, і нанести збиток комерційним операціям, репутації та взагалі 

життездатності підприємства. Тому в наш час питання розробки системи 
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менеджменту інформаційною безпекою та її впровадження в організації є 

ключьовою до вирішення цих подій. 

Під загальним терміном  менеджмент являє собою процес планування, 

організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення 

координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного 

виконання завдань. Загально відомо, що менеджмент пронизує всю організацію, 

торкається практично всіх сфер її діяльності. забезпечення захисту інформації є 

ключьовим для підтримки нормального функціонування підприємства . 

Можна стверджувати, що термін Інформаційний менеджмент розуміє під 

собою  інноваційна діяльність, орієнтовану на постійний пошук нових способів 

організації інформаційної діяльності, створенню матеріальних і соціальних 

передумов ефективного доступу до інформації з метою забезпечення 

інформаційно-комунікаційних процесів, активізації й розвитоку наявних 

інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання Інформаційний 

менеджмент стосується всіх функцій управління сучасної організації.   

Зміст інформаційного менеджменту визначається управління процесами 

інформаційної діяльності  

З огляду на це задачами інформаційного менеджменту є:  

1) якісне інформаційне  

забезпечення процесів управління в організації;  

2) забезпечення управління  

обробки інформації на всіх рівнях;  

3) забезпечення управління  

комунікаціями . 

Варто зауважити, що cистему менеджменту інформаційної безпеки 

застосовують до обраного підприємством набору процесів функціонування, 

який є важливим для основного процесу функціонування підприємства, тобто 

визначається як сфера діяльності (СД).  У СД повинні відзначатися критичні 

для функціонування підприємства процеси, від коректної роботи яких залежить 

присутність підприємства на ринку, його дохід тощо. Виконання цієї умови 
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надає практичного сенсу впровадженню системи менеджменту інформаційної 

безпеки – така система гарантуватиме безпечний процес функціонування 

підприємства. 

 Система менеджменту інформаційною безпекою на основі 

стандарту ISO 27001 дозволяє: 

 - зробити більшість інформаційних активів найбільш зрозумілими для 

менеджменту компанії; 

 - виявляти основні загрози безпеки для існуючих бізнес-процесів; 

 - розраховувати ризики і приймати рішення на основі бізнес цілей 

компанії; 

 - забезпечити ефективне управління системою в критичних ситуаціях; 

 - проводити процес виконання політики безпеки (знаходити і виправляти 

слабкі місця в системі інформаційної безпеки);  

- чітко визначити особисту відповідальність;  

- досягти зниження і оптимізації вартості підтримки системи безпеки;  

 - підкреслити прозорість і чистоту бізнесу перед законом завдяки 

відповідності стандарту . 

Варто зазначити за стандартом ISO 27001:2005 проводиться міжнародна 

сертифікація системи управління інформаційною безпекою. 

Можна виділити наступні основні етапи розробки системи менеджменту 

ІБ:  

- інвентаризація активів; 

 - категорювання активів;  

- оцінка захищеності інформаційної системи; 

 - оцінка інформаційних ризиків;  

- обробка інформаційних ризиків (у тому числі визначення конкретних 

заходів для захисту цінних активів);  

- впровадження вибраних заходів обробки ризиків; - контроль виконання 

та ефективність вибраних заходів; 

 - роль керівництва компанії в системі менеджменту ІБ . 
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Одним з основних умов ефективного функціонування системи 

менеджменту ІБ є залучення керівництва підприємства в процес управління ІБ. 

До всіх співробітників повинно буди донесено , що, по-перше, вся діяльність по 

забезпеченню ІБ ініційована керівництвом і обов'язкова для виконання, по-

друге, керівництво компанії особисто контролює функціонування системи 

управління ІБ, по-третє, саме керівництво виконує ті ж правила по 

забезпеченню ІБ, що і всі співробітники компанії. для ефективного 

впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки на підприємстві, 

необхідно не тільки виконати всі розробки і впровадження, а також провести 

навчання співробітників. Навчання співробітників доцільно виконувати у формі 

курсів з подальшим тестуванням,  

Таким чином,результатом впровадження інформаційного менеджменту є 

виробництво та охорона потрібної для організації інформації , забезпечення 

ефективного управління всіма її ресурсами і створення необхідного 

інформаційного програмного і технічного середовища для здійснення 

управління організацією.  У свою чергу це забезпечує підприємству 

конкурентну перевагу, демонструючи здатність керувати інформаційними 

подіями.  
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УДК 636.2.084.085.     Сільськогосподарські науки 

 

ЕКОНОМІКА ГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ПРИ 

СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ ВИРОЩУВАННІ НА ВЛАСНИХ КОРМАХ В УМОВАХ 

ПОКУТТЯ 

 

Калинка А.К. канд. с-г. наук, с. н. с. 

Лесик О.Б. канд. с-г. наук, с. н. с. 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці. Україна 

В умовах фінансово – економічної кризи в агропромисловому комплексі 

України зумовлює необхідність значного підвищення рентабельності 

виробництва скотарської продукції, зокрема дуже цінної рентабельної 

яловичини в регіоні Покуття. Найефективніше сприятиме досягненню цієї мети 

підвищення генетичного потенціалу продуктивності м’ясної худоби та 

створення оптимальних умов вирощування, годівлі та утримання для більш 

повної його реалізації, що є найбільш актуальністю в аграрній науці [ 3,4 ]. 

З огляду на це, що при правильній організації вирощування й відгодівлі 

молодняку м’ясних сименталів нової генерації в регіоні Покуття, можна 

досягти високих показників живої маси і забійного виходу м’ясної продукції не 

тільки від худоби м’ясних порід, але й від тварин деяких порід молочного та 

комбінованого напрямів продуктивності [ 9, 10,11]. 

В зв’язку з цим і в залежно від інтенсивності годівлі середньодобові 

прирости живої маси спочатку зростають (до середини відгодівлі), а потім 

поступово знижуються [ 6, 12, 18 ]. Оскільки на даний час виявлення багато 

нових порід та генотипів тварин на сучасному етапі становлення нової 

перспективної галузі м’ясного скотарства, які б найкраще підходили для 

виробництва дешевої конкурентоздатної яловичини, має важливе наукове та 

господарське значення в умовах регіону Покуття. 
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Метою статті і послужило вивчити економічну ефективність годівлі 

бугайців різних порід і їх помісей худоби при середньому рівні вирощуванні в 

умовах СФГ «Поточище» Городенківського району Івано-Франківської області. 

В даний час дуже  важливою інноваційною проблемою є збалансування 

годівлі молодняку худоби за протеїном при середньому рівні енергії в раціонах, 

що займає основне місце у технології виробництва дешевої, якісної яловичини в 

умовах регіону Покуття. 

Оскільки використання загальновідомих високо протеїнових добавок при 

вирощуванні та відгодівлі м’ясного молодняку жуйними обмежується їх 

дефіцитом і значною високою вартістю, що має необхідність пошуку 

виготовлення власних якісних кормів, які за продуктивною дією не 

поступалися б традиційним кормовим добавкам, а з економічного боку були б 

доступними для нинішнього споживача в даному регіоні. При цьому особливий 

інтерес на сьогодні становить енергія росту тварин в усі фізіологічні періоди 

розвитку тварин, м’ясна продуктивність, відгодівельні і забійні якості м’ясного 

контингенту різних порід, типів та їх помісей при середньому рівні вирощуванні з 

одержанням 800–900г добових приростів з використанням власних кормів. 

Для досягнення вище поставленої мети згідно рекомендацій А. И. 

Овсянникова [17 ], П.И. Викторова [ 4 ], А.О. Бабича та ін. [1, 15-16 ] у 2016 

році відібрали у 7 – ми місячному по 10 чистопородних симентальських 

м’ясних бугайців (І група – дослідна), помісних напівкровних бугайців 

симентальська ½ х 
1
/8 українська червоно-ряба молочна х 

3
/4 симентальська 

м’ясна
 
(ІІ група – дослідна), чорно - ряба (ІІІ група – дослідна) та четверта 

група українська червоно-ряба аналогічних за живою масою при народженні та 

віку. Утримання бугайців в зимку та весною було стійловим. До 6-місячного 

віку молодняк утримували у групових клітках по 10 голів, а взимку на прив’язі. 

Кількість спожитих кормів по групах встановлювали контрольною годівлею за 

два суміжні дні один раз на тиждень [2, 7, 8].  

Економічний аналіз досліджень проводили розрахунковим методом, 

виходячи із одержаного приросту від однієї тварини та реалізаційних цін за 
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кілограм живої маси молодняку худоби станом за 2017рік. Біометричну 

обробку результатів досліджень проводили за Е.К. Меркур’євою [14] на ПК. 

Різницю з контролем вважали вірогідною при Р>0,95. Основними показниками, 

що характеризують ріст молодих тварин, є прирости живої маси. Динаміка 

продуктивності телят у після молочний період наведена у таблиці 1. 

1.Жива маса піддослідних бугайців, кг 

Показник 
Групи 

І ІІ ІІІ ІY 

Жива маса при народженні, кг 35,7 34,5 33,5 32,7 

Жива маса у 6 - місячному віці, кг 182,4±4,28 177,1±4,12 161,1±4,55* 179,3±3,7 

Абсолютний приріст в 9-міс. віку, кг 87,2±2,49 85,4±2,17* 82,7±2,80 84,5±2,13 

Середньодобовий приріст, г 948,0±27,08 934,1±23,59* 899,2±30,44 918,5±28,5 

+, - приросту до  1-  групи - -13,9 - 48,8 - 30 

Жива маса у 12 місячному віці, кг 347,4±3,21 337,1±3,35 318,1±3,23 330,3±2,89 

Абсолютний приріст  в 12- міс.,кг 165,0±2,13 160,0±2,26 157,0±2,35 151,0±2,15 

Середньодобовий приріст, г 942,8±23,7 914,3±27,3 897,1±25,2 862,8±24,7 

Приріст від дати народження до закінчення основного періоду 

Абсолютний, кг 311,7 302,6 284,6 297,6 

Середньодобовий, г 878,0 852,4 717,2 838,3 

 

Аналізуючи продуктивність піддослідних бугайців слід відмітити, що 

найвищу живу масу при народженні мав чистопородний симентальський 

м’ясний молодняк – 34,4 кг, що на 9,9% більше від тварин з долею ¾ крові 

симентальської м’ясної породи і на 6,1% – від ровесників, але різниця між 

групами була невірогідною. За перших три місяці від 7 до 9 місячного віку 

енергія росту молодняку в першій групи склала - 948 г, другої – на 14,9%, 

третьої – на 5,4 та четвертої на 3,2%% були меншими при вірогідній різниці з 

першою групою дослідною. Абсолютні прирости за перших три місяці 

становили відповідно 60,8, 52,5 і 47,1 кг, тоді як у наступний період (з 3- до 6-

місячного віку) найвищими вони були у тварин другої групи (92,4 кг), що на 9,7 

кг (11,7%) більше від третьої групи і на 5,2 кг (5,9%) більше від першої. 

Невелика різниця (5 кг) у живій масі тварин у 7-місячному віці першої та другої 

груп пояснюється високими добовими приростами останніх (948 г), що на 14 г 

більше, ніж молодняку другої, та на 49,0г – ніж аналогів першої дослідної груп. 
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Нами було проведено динаміку приростів у піддослідних бугайців з 7-до 

12 місячного віку ( табл. 2). 

3. Динаміка приростів дослідних бугайців  

 

Показник 
Групи 

І ІІ ІІІ ІУ 

Жива маса при народженні, кг 35,7 34,5 33,5 32,7 

Жива маса у 7-місячному віці, кг  

182,4±4,28 

 

177,1±4,12 

 

161,1±4,55* 

 

179,3±3,7 

Жива маса у 9-місячному віці, кг  

252,8±4,22 

 

237,7±4,92* 

 

230,4±5,74* 

 

235,5 

Абсолютний приріст від 7- до 9-

місячного віку, кг 
70,4±1,45 60,5±1,56 69,3±3,91 

 

56,2 

Середньодобовий приріст, г 838,1±15,80 720,2±16,96 825,0±42,49 666,7±35,6 

Жива маса у 12 - місячному віці, кг 347,4±3,21 337,1±3,35 318,1±3,23 330,3±2,89 

Приріст від дати народження до закінчення основного періоду 

Абсолютний, кг 311,7 302,6 284,6 297,6 

Середньодобовий, г 878,0 852,4 717,2 838,3 

 

При досягненні річного віку тварини 1 - дослідної групи важили в 

середньому 347,4 кг, що більше порівняно з ровесниками другої групи на 3,0%, 

а третьої – на 9,2% а четвертої на 5,8% за вірогідної різниці. За період від 9 до 

12 місяців абсолютні прирости в середньому по всіх групах складали більше 

60,05 кг, а добові прирости у першій групі дорівнювали 838,1 г, у другій – на 

118 г менше, а в третій – на 13,1г а в четвертій на 171,4 г менше від  ровесників 

симентальської м’ясної породи нової генерації.  

У середньому за після молочний період добові прирости бугайців 

симентальської м’ясної породи були на рівні 838,1 г, а помісей (друга дослідна) 

– на 16,4% (Р>0,95). За період від народження до 12-місячного віку найвищі 

середньодобові прирости були характерні для молодняку симентальської 

м’ясної породи (878,0 г), що на 25,6 г перевищувало помісних тварин другої 

дослідної групи при вірогідній з чорно – рябої породи різниці на 160,8г. На 

даному етапі найбільш інтерес викликав абсолютний приріст молодняку 

симентальської м’ясної породи складав 311,7 кг, другої групи – 302,6 кг, третьої – 

284,6 кг та четвертої 297,6 кг (Р>0,95). За період (7-12 місяців) високі добові 

прирости проявили симентальські м’ясні бугайці, які дали 878,0 г, або на 
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22,4,%) вищі порівняно з чистопородними чорно - рябої молочної худоби, та на 

57 г (4,7%) відносно тварин української червоно - рябої породи худоби. У 

середньому за період досліджень середньодобові прирости бугайців 

симентальської м’ясної породи були на рівні 878 г, а друга дослідна – на 3,0% 

менші. Мінливість приростів у піддослідний період високою була у тварин 

симентальської м’ясної породи – 7,74%, а дещо нижчою у помісних тварин з 

кров’ю симентальської м’ясної породи – 4 - 5,6%. 

На основі одержаних наших показників, щодо продуктивного використання 

перетравного протеїну спостерігалася аналогічна картина, що пояснює вищі 

середньодобові прирости у тварин симентальської м’ясної породи порівняно з 

помісними ровесниками в періоди продуктивнішого використання ними 

поживних речовин кормів. До 7-місячного віку тваринами було витрачено 83,71 

кг перетравного протеїну. До року тварини на 1 кг приросту затрачали 927,2 г 

перетравного протеїну у першій дослідній групі. У другій групі бугайці 

витрачали на 8,6%, третій групі – на 9,6% і в четвертій на 9,5% більше 

перетравного протеїну порівняно з ровесниками бугайцями м’ясних сименталів. 

За весь піддослідний період було витрачено 121,5 кг перетравного протеїну, в 

той час як на 1 кг приросту симентальські м’ясні бугайці витрачали 927,2 г 

перетравного протеїну, а помісі другої  дослідної на 145 г третьої на 38,3г групи  

та четвертої групи – на 48,0 г більше від першої групи.  

Таким чином при зоотехнічній оцінці ефективності використання кормів 

тварин досліджуваних планових порід регіону Покуття, дозволяє судити про 

ефективність відгодівлі чистопородних симентальських м’ясних бугайців, які 

значно краще споживали поживні речовини раціонів протягом всього періоду 

для одержання приросту живої маси в порівнянні з їх помісними ровесниками.  

Проведений нами економічний аналіз результатів досліджень показав, що 

на продукцію було затрачено 915,25 люд.-год. праці (табл. 3). Економічний 

аналіз результатів досліджень показав, що на продукцію всього було затрачено 

915,25 люд.-год. праці, а на одну голову – 188,27люд.-год. На 1 ц приросту було 

затрачено 41,94 люд.-год. праці в першій групі, а собівартість приросту 
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дорівнювала 18600 грн., на одну голову – 1860грн. в першій групі , в другій 

групі – на 5,5%, третій групі – на 8,1% та в четвертій на 9,3% більше. Вартість 

кормів на 1 голову складала 2714,22 грн. Вартість кормів у собівартості 

продукції займає 59,8%. Тоді як на 1 ц приросту бугайці симентальської м’ясної 

породи затратили кормів на 604,62 грн., помісі другої групи – на 27,18 грн., а 

третьої – на 46,98 грн. 56,6 грн. більше дослідних – більше відповідно на 1,88 і 

3,26 люд.-год.  

3.Економічна ефективність вирощування бугайців  

Показник 
Групи 

І ІІ ІІІ ІУ 

Жива маса в кінці досліджень, кг 347,4 337,1 318,1 330,3 

Середньодобовий приріст живої 

маси за основний період , г 

942,8 914,3 897,1 862,8 

Загальний приріст за дослідний 

період, кг 

1650,0 1600,0 1570,0 1510,0 

 в т.ч. на 1 голову, кг 165,0 160,0 157,0 151,0 

Собівартість приросту всього, грн. 18600 19500 19700 19850 

 в т.ч. на 1 голову 1860 1950 1970 1985 

Затрати кормів на 1 ц приросту 

живої маси, ц. к. од. 

9,94 11,49 10,35 11,7 

Реалізаційна ціна 1 ц приросту, 

грн. 
3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 

Виручка від реалізації, грн. 61050,0 59200,0 58090,0 55870,0 

 в т.ч. на 1 голову 6105,0 5920,0 5809,0 5587,0 

Чистий прибуток  на 1 ц живої 

маси, грн. 
24050 22200 20190 18870 

 в т.ч. на 1 голову 2405,0 2220,0 2019,0 1887,0 

Рівень рентабельності,% 29,3 13,8 2,4 9,5 

Примітка: Розрахунок проведений в цінах 2017 року 

Заслуговує на увагу в дослідженнях про те (табл. 3), що кращі економічні 

показники отримано в першій дослідній групі, в якій затрати кормів на 1 ц 

приросту живої маси склали 9,4 ц. к. од., собівартість приросту живої маси 1 голови за 

період вирощування дорівнювала 1850 грн. Чистий дохід на 1 голову в цій 

дослідній групі був найбільшим і становив 2405 грн. В результаті рентабельність 

вирощування склала відповідно 29,3%. Дещо нижчі економічні показники отримано 

при вирощуванні бугайців чорно - рябої. Так, витрати кормів на 1 ц приросту 

живої маси 1 голови становили 10,35 ц. к. од., а собівартість 1 ц приросту живої 

маси 1850 грн., при чистому прибутку на 1 ц живої маси  2019,2грн. з 
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рентабельністю 8,5 %. Проведена економічна ефективність при середньому 

рівні вирощування бугайців симентальської породи худоби м’ясного напрямку 

продуктивності з досягненням добових приростів більше 942 грамів, що 

збільшують рентабельність до 29,3%, що забезпечують за своїми біологічними і 

господарське корисними якостями високі економічні результати в умовах  

регіону Покуття. При реалізаційній ціні за 1 ц приросту 3700 грн., виручка від 

реалізації на м’ясо бугайців першої групи склала 6105,0 грн. і була більшою на 

185грн., на 296,0 грн. і на 518грн.відповідно від другої, третьої та четвертої 

груп. Чистий прибуток при реалізації бугайців першої групи склав 2405 грн., на 

кожну голову, тоді як на одну голову у тварин другої групи чистий прибуток 

складав 2220,0 грн., а третьої – 2019,0 грн. та четвертої 1887грн. 

Висновки. 

1.Для регіону Покуття при вирощуванні бугайців різних планових порід і 

їх помісей худоби на однакових кормах без додавання преміксі і мінеральних 

добавок в раціони годівлі, необхідно розводити симентальську м’ясну породу 

худобу нової генерації, яка має високі добові прирости – 942 г, що на 161г 

(22,4%), більше за інші молочну худобу в яких отримано кращу економічні 

показники а саме затрати кормів на 1 ц приросту живої маси склали 9,94 ц. к. 

од., собівартість приросту живої маси 1 голови за період вирощування дорівнювала 

1860 грн., чистий дохід на 1 голову в цій групі становив 2405 грн. а виручки від 

реалізації 6105 грн. за 1 ц живої маси при рентабельності - 29,3%. 
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На перспективу на Буковині з однієї з важливих умов ефективного 

ведення скотарства в умовах ринкової економіки є диверсифікація галузі в 

напрямку її переорієнтації, перепрофілювання на виробництво 

конкурентоспроможної якісної продукції з мінімальними затратами 

енергоресурсів і праці. Це потребує нових підходів в стратегії ведення 

скотарства, зокрема пошуку шляхів виробництва дешевої, якісної та 

рентабельної яловичини в Західному регіоні України [1-2,9-10-11]. Такий захід 

на Буковині можливо із розвитком ефективного м’ясного скотарства як 

самостійної галузі, для якої потрібні нові породи з високим генетичним м’ясним 

потенціалом, адаптовані до умов різних зон регіону, які за рельєфними, 

ґрунтовими і кліматичними показниками б відповідали запитам даної галузі і, 

зокрема, годівлі, утримання та розведення різних порід м’ясної худоби. Тому 

виробництво рентабельної і високоякісної яловичини в Карпатському регіоні 

Буковини буде здійснюватися за рахунок розведення симентальської м’ясної 

худоби нової генерації, за перспективною технологією м’ясного скотарства, що 

є найбільш актуальністю в аграрній науці [ 5-7]. 

В зв’язку з цим постало питання інтенсивного розвитку м’ясного 

скотарства, як самостійної галузі, для якої потрібні нові породи з високим 

генетичним м’ясним потенціалом, пристосованих до умов різних зон України [ 

3]. Нині в ринкових відносинах України в суспільному секторі різних форм 

господарювання впроваджена нова перспективна скотарська галузь “ м’ясне  

скотарство ” яка потребує нових порід, типів з високим генетичним м’ясним 

потенціалом, адаптованих до умов даного регіону, щоб відповідали запитам 

галузі й, зокрема, розведенню м’ясного сименталу нової популяції, для виробництва 

чистої, якісної, дешевої та рентабельної яловичини в Західному регіоні Карпат [ 8 ].  

Для розвитку цієї галузі в зоні Українських Карпат вже створені добрі 

передумови з використання біологічного потенціалу тварин м’ясних порід 

худоби на основі забезпечення повноцінної кормової бази, створення сітки 

(мережі) племінних заводів, племінних репродукторів, товарних господарств з 

розведення дуже цінного в селекційному відношенні м’ясного комолого 
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сименталу худоби. У зв’язку із зміною структури посівних площ на Буковині 

змінюється структура галузі скотарства. Створюються сприятливі умови для 

розвитку м’ясного скотарства, як менш фондоємної, що не вимагає великих 

затрат на будівництво приміщень та догляду тварин і відповідає потребі у 

збільшенні виробництва високоякісної і дешевої яловичини. 

Новий тип популяції худоби добре використовують грубі, соковиті корми 

та відходи рільництва взимку при відносно невеликих затратах концентрованих 

кормів. Влітку споживають повноцінні дешеві зелені корми шляхом системного 

випасання на природних та сіяних випасах з набором злаково-бобових трав. 

Гостро в даний час постає питання пошуку шляхів вирішення проблеми 

виробництва дешевої яловичини на Буковині. Нині відновити молочне 

скотарство в окремих районах області неможливо та не всюди й доцільно. 

Найактуальнішою є спеціалізоване м’ясне скотарство, яке в зоні Буковини в 

минулому не існувало. Для забезпечення ефективного рентабельного ведення 

м’ясного скотарства передбачається істотно підвищити економічну 

ефективність розведення м’ясної худоби шляхом підвищення її продуктивності 

(забезпечити середньодобовий приріст живої маси худоби всіх статево вікових 

груп до 800-900 г, вихід телят на 100 середньорічних корів 85-87 голів), що 

призведе до зниження витрат кормів на 1 ц виробленої живої маси ( включаючи 

годівлю корів) до 12,0 – 14,0 ц к. од. 

Вказаних параметрів раціонального використання виробничих ресурсів 

буде досягнуто на основі освоєння ресурсозберігаючих технологій виробництва 

кормів, науково обґрунтованої системи годівлі тварин, повнішого використання 

генетичного потенціалу порід, раціональної організації праці та виробництва з 

підвищенням якості виробленої продукції. 

Таким чином, необхідно створити нову галузь тваринництва, м’ясне 

скотарство, в Буковинському краї. Такі умови не формують передумов ведення 

м’ясного скотарства в його класичному розумінні, коли худоба переважно 

знаходиться на природних пасовищах, або штучно створених, мають 

пасовищний тип годівлі. Дане питання вимагає в часі поглибленого вивчення із 
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врахуванням необхідності комплексного підходу до розробки організаційно-

економічних заходів, спрямованих на пошук шляхів підвищення економічної 

ефективності ведення м’ясного скотарства та нарощування поголів’я тварин, 

що обумовлює актуальність для даного регіону суспільного сектору.  

За останні роки чисельність м’ясної худоби на Буковині зменшилася на 

8,5 %, хоча в загальній структурі усього поголів’я худоби частка галузі 

спеціалізованого м’ясного скотарства збільшилася із 4,6 до 6,3 % (табл. 1). 

1. Динаміка чисельної поголів’я м’ясної худоби, гол 

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р 2016р. 

Поголів’ я, тис. голів 2239 1578 1125 949 895 913 965 

в т. ч. м’ясних корів 932 716 625 582 461 650 478 

Постає завдання пошуку шляхів підвищення економічної ефективності 

виробництва яловичини на основі впровадження ресурсозберігаючих 

технологій, без чого неможливе відродження галузі та забезпечення 

продовольчої безпеки регіону. Одним із стратегічних напрямків здешевлення 

виробництва яловичини в області є використання м’ясних порід, що найбільше 

пристосовані до ресурсозберігаючих умов утримання та мають значний 

генетичний потенціал росту продуктивності. 

На даний час питома вага виробництва яловичини від м’ясної худоби є 

незначною через відсутність достатньої кількості поголів’я тварин. Так, в 

більшості розвинутих країн світу на 1 молочну корову припадає щонайменше 

до 3–4 м’ясних корів, тоді як в Чернівецькій області це співвідношення 

зовсім протилежне ― на 1 м’ясну корову нараховується 7,5 молочних. 

Тому науковцями тваринниками Буковини визначено, основні напрямки 

розв’язання даної проблеми на регіональному рівні є: 

- пріоритетний розвиток в  регіоні галузі спеціалізованого м’ясного скотарства; 

- необхідність розробки обласної програми розвитку м’ясного скотарства 

та створення культурних пасовищ ; 

-формування на ринку м’яса великої рогатої худобу системи 
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кооперативних об’єднань із заготівлі та збуту продукції скотарства для 

усунення цінового монополізму переробної промисловості; 

- створення Чернівецького фонду фінансування та підтримки програм і 

бізнес-проектів розвитку м’ясного скотарства в господарствах різних 

організаційно-правових форм. 

Одним з основних постачальників в області яловичини залишається 

галузь молочного скотарства, проте резерви нарощування виробництва тут 

об’єктивно обмежені сукупністю організаційно-технологічних факторів, 

зокрема: якість м’яса в повній мірі вже не відповідає вимогам м’ясо переробної 

промисловості, а сама худоба в більшості випадків надходить на переробку 

низькою кондиційною вагою. 

В цілому необхідно зазначити, що на найближчу перспективу більшість 

господарств Буковини, що спеціалізуються на розведенні молочної худоби, 

економічно не зацікавлені у відгодівлі молодняку на м'ясо, оскільки яловичина 

для них є “побічною” продукцією галузі. Окрім цього, ціни на молоко за 

останні роки дещо зросли, що забезпечило мінімальну прибутковість ведення 

молочного скотарства, тоді як виробництво м’яса великої рогатої худоби 

залишається одним із найбільш збиткових видів сільськогосподарської продукції. 

Тому на Буковині стоїть питання прискореного розвитку спеціалізованого 

м’ясного скотарства, яка на найближчу перспективу має стати основним 

джерелом високоякісної та відносно дешевої яловичини. За основними 

показниками дана галузь має переваги перед відгодівлею молодняку в 

молочному скотарстві, а саме: середньодобовий приріст молодняку м’ясних 

порід перевищує 1000 -1150 г, забійний вихід м’яса - 60–62 %, тварини можуть 

ефективно використовувати грубі корми та рештки відходів рослинництва і 

протягом 6-місяців в умовах Буковини знаходитися на пасовищах. 

Найбільш придатними для розміщення та розвитку м’ясного скотарства є 

передгірні та лісостепові райони Чернівецької області, де збереглися кормові 

угіддя та природні пасовища, а також є передумови для створення та 

розширення культурних пасовищ. Одним із модельних базових господарств в 
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даний час в ДП ДГ “Чернівецьке” де нараховується більше 370 голів 

симентальської м’ясної худоби, в т. ч. 158 корів нової генерації. Протягом 

останніх років завдяки цілеспрямованій селекційно-племінній роботі досягнуто 

високих показників відтворення стада. Вихід телят складає 62–72 голові на 100 

корів. Середньодобовий приріст молодняку на підсосі знаходиться на рівні 850 

г, а за весь період вирощування ― 800 г. 

Основними елементами ефективної технології м’ясного скотарства, що 

широко застосовується в господарстві, є: 

- безприв’язне утримання худоби з годівлею на кормових майданчиках; 

- організація відтворення стада і вирощування телят на підсосі до 7-

місячного віку за системою “корова-теля”; 

- вирощування племінного молодняку для поповнення власного стада та 

реалізації бугайців і теличок іншим господарствам регіону та України; 

- інтенсивне вирощування та відгодівля для забою на м’ясо над 

ремонтного молодняку після його відлучення. 

В господарстві одним із резервів економії витрат при виробництві м’яса 

худоби є використання культурних пасовищ з використанням нових технологій 

їх залуження. Цю істину давно зрозуміли в господарстві, завдяки чому 

одержують м'ясо худоби за собівартістю, яка дозволяє навіть при нинішніх 

низьких закупівельних цінах мати мінімальну прибутковість ведення галузі. 

Всього в господарстві під пасовищами зайнято 450 га, в тому числі 200 га ― 

культурно злаково-бобові (райграс пасовищний, конюшина біла). Середня 

урожайність зеленої маси складає 120 ц к. од з 1 га. Протягом 270–280 днів 

поголів’я м’ясної худоби, за винятком бугайців, яких відгодовують для забою 

на м'ясо, утримується на пасовищах про що не має такого ні на одній фермі з  

розведення м’ясної худоби. 

Також одним із факторів, що обумовлює економічну ефективність 

ведення м’ясного скотарства є собівартість 1 ц приросту живої маси молодняку. 

Питома вага окремих статей витрат на отримання приросту живої маси великої 

рогатої худоби м’ясного напрямку вирощування залишається ще дуже високою. 
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Так, у структурі витрат вартість кормів є найбільшою ― близько 60–65 %, 

дещо меншим є витрати на оплату праці із нарахуванням ― 20–25 %. 

Основні економічні показники розвитку м’ясного скотарства свідчать про 

стабільність і ріст показників в ДП ДГ “ Чернівецьке ” при розведенні м’ясного  

комолого сименталу нового типу про що наведено в ( табл. 2). 

2.Економічна ефективність комолих сименталів 

     Показник 
Од. 

вим. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

 г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса   ц 518 342 0,2 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку в ж./м. 

 

гол 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

5 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту на пасовищах 

грн. 119,5 496,1 690 750 750 650 925 1100 1110 

Виходячи з цих показників починаючи з 2012 року племінний завод ДП 

ДГ „ Чернівецький” реалізує племінного молодняку 35,6ц  в живій масі на суму 

238,3 тис. грн., що складає 31% рентабельності. Розведення нового 

перспективного створеного буковинського м’ясного комолого сименталу 

худоби нової генерації з використанням галузі м’ясного скотарства і ці всі 

економічні показники з року в рік збільшуються в даному модельному 

базовому господарстві при використання нової прогресивної технології. Тут 

досягають місячного приросту 800-950 г за повний цикл вирощування із 

низькими затратами кормів – 7,8 - 8,5 к. од. на 1 кг приросту. У 2011 році ДП 

ДГ „ Чернівецьке” отримало державну підтримку – 173 тисячі гривень 

(1200грн. на 1 голову), продало 31 голову племінного молодняку на суму 180 

тис. гривень і отримало 112 тисяч чистого прибутку з рентабельністю – 37%. 

Племінний завод кожного року успішно продає по 30-50 голів племінного 

вирощеного молодняку на суму 350-450 тис. гривень, господарствам різних 

форм власності Карпатського регіону України та іншим регіонам. Як показує 
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аналіз обсягів виробництва яловичини в таблиці 2, що в період з 2007 -2008 рік 

становило відповідно 514 до 354 було зменшення. Проте, починаючи з 2008 

року обсяг виробництва яловичини в ДПДГ “ Чернівецьке ” почав істотно 

скорочуватись. В 2008 році в порівнянні з 2007 роком – на 16 тонн. В період 

2008 - 2007 роки відносне відхилення становить -1,92 %, що означає зниження 

виробництва на 1,92 %. Теж саме проілюстровано в період 2008 – 2007 роки 

обсяг виробництва знизився на 23,53 % (відносне відхилення становить -23,53 

%). Аналіз обсягів реалізації яловичини, показує, що лише в період з 2007 року 

по 2009 рік було збільшено обсяг реалізації яловичини на 20 тон (на 64,52 %). В 

інші ж періоди спостерігається стійка тенденція до зниження обсягів реалізації 

цієї продукції: 2009– 2008рр. на 26 т (на 20,51 %). 

 Виробництво яловичини за весь період  вирощування в господарстві в 

2007 році склало 514 ц., при собівартості 1 ц приросту молодняку 401 грн., що 

вплинуло на здешевлення собівартості однієї кормової одиниці, що на 51,1% 

менше ніж з минулим роком з витратами корму на 1 ц приросту – 8,5 ц. к. од. 

Так собівартість виробництва яловичини на пасовищах в ДП ДГ “ 

Чернівецьке” в 2007 році становила 119,5 грн. що на 8,5 грн. менше ніж у 2006 

році, що вплинуло на здешевлення собівартості однієї кормової одиниці.  

Таким чином забезпечення передумов рентабельного ведення м’ясного 

скотарства з розведення нової генерації сименталу, можливе лише на основі 

раціонального поєднання ефективного використання виробничого потенціалу і 

наявних природно - кліматичних зон регіону за умови застосування 

господарством науково обґрунтованої раціональної структури посівних площ, 

зональної спеціалізації, впровадження інтенсивних технологій розведення, 

вирощування, годівлі та утримання тварин. 

Затрати праці на 1 ц приросту молодняку не перевищують 30-35, а на 

пасовищі – 20-24 людино-годин, що відповідно в 2-3 рази менше, ніж в цілому 

по галузі. Вартість кормів в структурі собівартості яловичини при пасовищному 

утриманні не перевищує 30 % проти 65% при стійловому утриманні. В 

племзаводі «Чернівецький» в минулому було одержано в середньому за 2002 р. 
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- 917 г середньодобових приростів, в тому числі на пасовищах 1054 г по всьому 

стаду. В дуже посушливому 2003 році прирости становили лише 707 г, 

відповідно собівартість 1 ц приросту на пасовищах дещо збільшилась. В 2016 

році в дослідному господарстві утримувалося 153м’ясних корів, що становило 

45,7 % від всього поголів’я сільськогосподарських підприємств Герцаївського 

району. Це переконливий приклад високої ефективності  галузі м’ясного 

скотарства. Ця технологія ефективна тому, що не потребує великої кількості 

людських, матеріальних і енергетичних затрат. 

Реалізація за ряд років ДП ДГ “Чернівецьке” племінного молодняку 

м’ясного комолого сименталу нової популяції господарствам України, про що 

наведено в ( табл.4). 

4.Реалізація племінного молодняку 

  Показник   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201

3 

201

4 

  Реалізація:  

плем. молодняк, 

гол. в ж/ м, ц 

 

67 

210,2 

 

53 

151,3 

 

6 

62,5 

 

43 

97,3 

 

35 

103,4 

 

85 

183,

5 

 

1 

0,3 

 

28 

56,0 

     

23 

38,6 

 

22 

32, 

6 

 

22 

30,2 

 

Ось, що дає нині розведення нового типу перспективної м’ясної 

симентальської худоби з використанням галузі м’ясного скотарства і ці всі 

економічні показники з року в рік збільшуються в даному модельному базовому 

господарстві ДП ДГ “Чернівецьке” при використання нової прогресивної технології 

спеціалізованого м’ясного скотарства. 

Результати наших досліджень та практичний досвід роботи ДП ДГ 

“Чернівецьке” підтверджують незаперечний тезис про те, що при застосуванні 

ресурсозберігаючих технологій годівлі та утримання тварин, раціональній 

організації виробничого процесу та матеріального стимулювання праці цілком 

реально забезпечити одержання високих показників продуктивності і  

прибутковості виробництва м’яса великої рогатої худоби. 

Отже в передгірській зоні  Карпатського регіону Буковини з підвищенням 

рівня продуктивності м’ясної худоби, їх здавальної ваги зростає не тільки 
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загальний  обсяг виробництва яловичини, а й знижуватиметься затрати кормів 

на  приріст живої маси і їх собівартість. 

Висновок. Для підвищення економічної ефективності розвитку м’ясного 

скотарства необхідно також прискорити створення сприятливого економічного 

середовища, насамперед, удосконалення цінового механізму на яловичину, що 

надходить на переробні підприємства, диференціації закупівельних цін на 

продане м’ясо в залежності від пори року і зональних умов; запровадження 

надбавок на м’ясну сировину продану переробним підприємствам понад рівень 

минулого року та надання пільгових кредитів для придбання маточного 

поголів’я худоби; застосування державного стимулювання підприємств за 

приріст поголів’я корів за результатами року; виділення коштів з державного 

лізингового фонду для закупівлі засобів механізації для м’ясних ферм, 

організації обслуговуючих кооперативів для надання послуг господарським 

товаровиробникам тощо.  
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Буковинська  ДСГДС НААН 

м. Чернівці. Україна 

В умовах фінансово-економічній кризі в нашій державі а особливо в 

умовах агропромислового комплексу Буковини, який завжди займає одне з 

провідних місць в Карпатському регіоні України. Тому важливим завданням 

науковців  аграрників регіону є пошук нових форм, методів та процесів 

здійснення сучасних аграрних перетворень, на фермах Буковини, що є 

найбільш економічною актуальністю в даний час господарювання. 
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Чому так сталося а сталося тому, що пройшла велика хвиля занепаду 

сільського господарства, безробіття і бідність селян, виїзд за кордон сільських 

працівників та спеціалістів, погіршення демографічної ситуації, руйнація 

підприємств і закладів соціальної сфери села на Буковині. 

В умовах нинішнього ринку, незважаючи на певні позитивні зрушення у 

процесі реформування господарств різних форм власності в агропромисловому 

комплексі Чернівецької області, поки ще вдається зупинити спад виробництва 

сільськогосподарської продукції. Зокрема в галузях тваринництва а саме в 

скотарській галузі та вівчарстві. Від стану розвитку молочного та м’ясного 

продуктового під комплексу залежить надійне забезпечення населення краю 

молоком, м’ясом, бараниною і м’ясопродуктами, якість харчування, фінансово-

економічний стан сільськогосподарських товаровиробників, які вирощують худобу, 

вівці, та м’ясо переробних підприємств, що є важливою проблемою в регіоні.  

Таким чином стан галузі тваринництва на Буковині потребує невідкладної 

реалізації заходів щодо вирішення організаційних питань розвитку, підвищення 

ефективності виробництва в усіх його ланках, зміни структури та збільшення 

обсягів виробництва м’яса до рівня фізіологічної потреби людини. 

За мету написання статті взяли, як науковці аграрники Буковини 

допомагають тваринництву області та оцінити передумови розвитку даної 

надзвичайно важливої галузі для регіону. Знаючи те, що головним та 

найважливішим засобом виробництва є земля, тому саме із земельних ресурсів 

вивчили оцінку ресурсного потенціалу області, яка займає 8,1 тис. км
2
.Загальна 

кількість сільськогосподарських угідь у 2016 році була наступною: рілля – 

333,9 тис. га, сіножаті – 41,0 тис. га, пасовища – 68,5 тис. га, багаторічні 

насадження – 27,8 тис. га. Зміни у структурі сільськогосподарських угідь в 

області відбулися в основному за рахунок включення угідь до територій 

населених пунктів і використання під забудову. В Чернівецькій області, в 

сільській місцевості у досліджуваному регіоні на кінець 2015 року проживає 

526,9 тис. чоловік або 58,28%  від загальної чисельності, що значно перевищує 

аналогічні показники в розвинутих країнах. Більша частина населення Буковини 
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знаходиться в сільській місцевості. Однак нині простежується процес зниження 

питомої ваги сільського населення у його загальній чисельності населення. 

Основні напрями діяльності науковців колишнього Буковинського інституту 

агропромислового виробництва НААН визначенні науково-технічними 

програмами Національної академії аграрних наук України і диктуються важливі 

проблемами сільськогосподарського виробництва Чернівецької області. 

 Зокрема це:  

- освоєння і впровадження науково-обґрунтованих систем ведення 

скотарства, свинарства, вівчарства та птахівництва в регіоні;  

- вдосконалення існуючих і виведення нових порід, породних груп, типів,  

ліній сільськогосподарських тварин;  

- виконання функцій головної установи Центру наукового забезпечення 

агропромислового виробництва: 

- навчання керівників та фахівців тваринників сільськогосподарських 

підприємств та фермерських господарств через систему учбово-курсових заходів, що 

організовуються обласними та районними відомствами;  

- науково-консультаційне та інформаційне забезпечення агропромислового 

виробництва регіону шляхом публікацій та виступів науковців в засобах масової 

інформації, висвітлення наукових розробок, інновацій в рекомендаціях, буклетах, 

демонстрування показових ферм. 

Реорганізація інституту у Буковинську державну сільськогосподарську дослідну 

станцію НААН, яку забезпечує малий колектив науковців у галузі тваринництва  (6 

співробітників), серед яких один доктор біол. наук, професор, академік НААН, 3 

канд. с.- г. наук, 1 – старший науковий співробітник та 2- лаборанти. Це дуже мала 

кількість на Чернівецьку область, коли в інших установах України доходить до 15-25 

співробітників і більше. 

Напрямки досліджень: 

в скотарстві: 

 - створення буковинської породної групи червоно-рябої молочної породи 

худоби; 
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 -  створення високопродуктивних базових стад худоби  створюваного 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби породи з метою 

формування галузі м’ясного скотарства; 

- розробка ресурсозберігаючої технології виробництва дешевої яловичини  

в м’ясному скотарстві;   

 у вівчарстві:  

- розробка системи розведення овець різних напрямків продуктивності з 

використанням  нових методів селекції, генетики та біотехнології; 

 - розробка і удосконалення технології ведення галузі вівчарства адаптованої до  

сучасних умов агропромислового виробництва. 

В даний час основним напрямком наукових робіт в тваринництві є 

удосконалення племінних і продуктивних якостей худоби, овець та технології 

виробництва тваринницької продукції. Дослідження в цій галузі дали можливість 

рекомендувати виробництву найбільш продуктивні якостей створених тварин, а саме 

таких: 

- у молочному скотарстві 

проводиться робота по створенню нової  

ефективної створюваної буковинської 

породної групи молочної червоно - рябої  

породи худоби нової генерації на Буковині. 

Показники продуктивності буковинської 

породної групи червоно-рябої молочної 

худоби: 

продуктивність корів за лактацію – 5,5- 6 тис. кг молока; 

- вміст жиру в молоці–3,7-3,8%; 

- вміст білку в молоці – 3,1-3,3%; 

- відтворювальна здатність корів – 92-94%; 

- тривалість продуктивного періоду 4-5 лактацій 

Краще поголів’я тварин зосереджено в 4 племзаводах і в одному з племінних 

репродукторів Буковини. 
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У вітчизняній практиці з розведення молочної худоби, у тому числі на 

Буковині, для удосконалення молочної породної групи породи худоби широко 

вже використовують створені нові генотипи даної породи. При створенні на 

перспективу нової  інтенсивної продуктивної породної групи червоно – рябої 

молочної худоби  в  області, яка зараз перебуває в динамічному розвитку в даному 

регіоні. 

Науковцями регіону та спеціалістами і керівниками господарств 

Буковинського Краю, отримано чимало інформації щодо результативності 

створеної нової генерації молочної худоби. Це і обумовило напрямок досліджень 

на майбутнє. 

Так у племінних господарствах Чернівецької області у 2015 році  було 

роздоєно - 657 голів з надоєм 6000 кг більше (20,6% від загальної кількості 

корів в племінних базових господарствах), 81,4% роздоєно корів у стаді 

племзаводу АТЗТ “ Мирне”, 10,4%  – племзаводі СВК “ Зоря ”, 5,2% – 

племзаводі ТОВ “ Валявське”,  та племрепродукторі ТОВ агрофірма ім. 

Суворова. Із 657 оцінених корів 354 (63,6%) мали надій 6000-7000 кг, 158 

(28,4%) – 7001-8000 кг, 34 (6,1%) – 8001-9000 кг, 10 (1,8%) – 9001-10000 кг 

молока за найвищу лактацію.  

У м’ясному скотарстві науковцями селекціонерами вже 19 років ведеться 

науковий супровід з виведення дуже цінного у племінному відношенні 

створюваного буковинського зонального тип м’ясного сименталу худоби нової 

популяції у склад в якого входить і створений вже буковинський комолий тип 

сименталу, який буде структурною одиницею створеної української м’ясної 

породи сименталу худоби.  

Кліматичні умови Буковини також дуже особливі. Саме цими 

особливостями зумовлена необхідність виведення в регіоні нової генерації 

симентальської породи м’ясного напряму продуктивності з високою енергією 

росту та пристосованістю до місцевих умов Буковини та Прикарпаття України 

Виробництво дешевої, екологічно чистої та якісної яловичини в умовах 

Прикарпатського регіону України, починаючи із 1998-х рр. здійснювалося в 



65 
 

основному за рахунок розведення худоби симентальської породи нової 

генерації. З цього часу в господарствах регіону розпочалася тривала робота з 

формування тварин створюваного буковинського зонального типу м’ясного 

сименталу з використанням прогресивних технологій годівлі, утримання та відтворення. 

За допомогою класичного поглинального схрещування створювалася нова 

генерація м’ясного сименталу худоби з своїм 

генофондом і господарсько - біологічними 

особливостями для розведення в лісостеповій та 

передгірській зоні Карпатського регіону України.  

Нині на Буковині розроблена концепція 

раціонального використання генофонду місцевої 

симентальської худоби в програмах удосконалення та розширення племінної 

бази м’ясного скотарства шляхом поетапного перетворення місцевих сименталів у 

м’ясний напрям продуктивності й створення на цій основі створений 

буковинського новий зональний тип сименталу худоби нової популяції для 

Карпатського регіону України  

Створюваний буковинський зональний тип м’ясного сименталу худоби 

підготовлений до апробації з поголів’ям 2300 голів в т.ч. 650 корів нової генерації.  

Ця худоба переважає місцевий симентал комбінованого типу за добовими 

приростами на 15-25%, забійному виходу м’яса на 7,5-8,5%. За даними 

матеріалів віднесення до комплексного класу корів середній вік їх 

використання у базових господарствах становить на племзаводах – 8,5 р., 

племрепродукторах – 8,0 р., товарних фермах – 7,5 р., що не має в молочній галузі. 

М’ясна продуктивність бугайців за повний цикл вирощування від дати 

народження до 18 місяців становить: 

жива маса від 534 кг; 

• добові прирости 830-900 г; 

• витрати кормів на 1 кг приросту 

– 7,8-9,7 кг кормових одиниць.  
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Собівартість 1 ц приросту при реалізації племінного молодняку - 960 грн. 

в цінах 2016 року. 

Рентабельність реалізації племінного молодняку – 31%. 

Технологічні параметри вирощування поголів’я буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу: 

• відтворювальна здатність корів – 85-85 телят на 100 корів; 

• рівень збереження молодняку – 94,5-96,7%; 

• питома вага отелень без допомоги – 91,3-95,6%; 

• вік телят при відлученні – 7 місяців; 

  показники росту ремонтних телиць у 18 міс. віці: 

- жива маса  – 395-415 кг; 

- висота в холці – 125-128 см; 

- обхват грудей – 179,5-181,7 см 

• жива маса телят при відлученні –195-225 кг; 

Поголів’я буковинського типу м’ясного сименталу добре пристосоване до 

місцевих умов, ефективно використовує природні угіддя Карпат. Високий 

генетичний потенціал м’ясної продуктивності проявляється при відповідних 

умовах догляду і годівлі, сприяє підвищенню економічної ефективності та 

рентабельності виробництва конкурентоздатної, екологічно чистої яловичини. 

Економічний ефект 650 грн. на 1 голову у рік без державної дотації. 

Велика робота проводиться селекціонерами науковцями з вівчарства,  

якими виведено декілька типів овець у регіоні: 

Одним із селекційних досягнень є Буковинський тип асканійської 

м’ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною. 

Продуктивність: 

- жива маса – 57-59 кг; 

-  довжина вовни – 12,5-15,0 см.; 

- настриг чистої вовни – 2,8-3,0 кг;  
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-  вихід ягнят на 100 вівцематок –  110-125 голів; 

-  вихід товарного молока – 80-100 кг; 

-  виробництво бринзи від вівцематки – 20-25 кг.    

Вівцям цього типу властива міцна конституція. Вони переважають 

мінімальні вимоги до тварин племінних репродукторів за настригом вовни на 

22,7-35,0%, живою масою на 7,5-16,5%, довжиною вовни на 34,4%. Завдяки 

високій скоростиглості, крос бредне вівчарство є важливим резервом 

виробництва баранини. Молодняк до 7-8 – місячного віку досягає живої маси 

35-38 кг, його збереженість становить 98%. Особливістю буковинського типу 

овець є їх висока молочність, яка передається з року в рік. Селекційні стада 

цього типу утримуються в трьох племінних репродукторах з поголів’ям 1500 

голів.  

Буковинський тип  асканійської каракульської породи овець 

  Продуктивність вівцематок: 

-  жива маса – 55-60 кг;  

- вихід ягнят на 100 

вівцематок – 132-142  голови; 

- тип смушків – плоский, 

ребристий, жакетний; 

-   вихід смушків І сорту – 

68 %; 

- вихід товарного молока  від вівцематки – 80-120 кг; 

- виробництво бринзи – 20-30 кг. 

Вівці буковинського типу міцної конституції, мають помірно розвинутий 

кістяк, міцні сухожилля та ноги. Вовна густа, еластична, вирівняна по всьому 

тулубу. Розподіл ягнят за смушковим типом при народженні наступний, 

%:плоский – 41,3-45,0; ребристий – 16,9-17,5; жакетний – 30,5-35,3; кавказький 

– 6,5-7,0. Селекційні стада знаходяться в 1 племзаводі і 1 племінному 

репродукторі.  
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Українська гірсько карпатська порода овець, яку на Буковині розводять  

в  передгірській та гірській частинах Чернівецької області. 

Це єдина в Україні порода універсального напряму продуктивності з 

білою килимовою вовною. В породі виділено два внутріпородних типи – 

передкарпатський і закарпатський, які відрізняються  між собою за 

тілобудовою і якістю вовни. Вівці Буковини мають тоншу вовну, переважно 

першого і другого сорту, вихід чистого волокна становить – 65-68%. 

Вівці цієї породи добре пристосовані до місцевих умов, ефективно 

використовують природні  угіддя Карпат, 

невибагливі, стійкі до хвороб. 

 Продуктивність вівцематок:  

- жива маса – 39-42 кг;  

- настриг чистої вовни – 1,5-1,7 кг; 

- вихід ягнят на 100 вівцематок -102-

107  голів 

- вихід товарного молока – 40-50 кг; 

- виробництво бринзи від вівцематки – 10-12 кг. 

Селекційні стада розміщені в трьох племінних репродукторах гірської 

зони Карпат з поголів’ям 650 голів.  

В зв’язку з вище описаним все поголів’я буковинського заводського типу 

української червоно-рябої породи худоби, створюваного буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу, буковинського типу асканійської м'ясо - 

вовнової породи овець з кросбредною вовною, буковинського типу асканійської 

каракульської породи овець та української гірської карпатської породи овець є 

надбанням науковців - аграрників Буковини.  

Висновки. На погляд буковинських науковців аграрників Буковинської 

державної с/г дослідної станції НААН визначені основні економічні шляхи 

відновлення галузі тваринництва та запропоновані нові високопродуктивні 

типи тварин і новітні технології, які будуть сприяти покращенню ситуації в цій 

галузі для Карпатського регіону Буковини.  
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УДК 636.2.636.02’033 (477.65)    Сількогосподарські науки 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВЕДЕНЯ СТАД МЯСНИХ 

СИМЕНТАЛІВ ХУДОБИ НОВОЇ ПОПАУЛЯЦІЇ В КАРПАТСЬКОМУ 

РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

А. К. Калинка, Лесик О.Б. к. с-г. наук, с. н. с. 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці. Україна 

В умовах фінансово-економічної кризи в державі створюється вперше  

стада м’ясних  сименталів нової популяції для отримання рентабельної, дешевої 

та якісної яловичини, яка б прирівнювалася до «альпійської», що є найбільш 

інноваційною актуальністю в даний час в Карпатському регіоні України [1, 14, 17 ]. 

В зв’язку з вище сказаним вже створений буковинський новий зональний 

тип м’ясного сименталу великої рогатої худоби (ВРХ) нової генерації, який 

буде на майбутнє структурною одиницею створеної української симентальської 

м’ясної породи худоби для розведення в  зоні Карпат[5, 7 ].  

Тому вирішальною і головною виробничою задачею нині є  виробництва 

ефективної яловичини, яка здійснюється вже не один рік за рахунок розведення 

створеного буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби з 

використанням прогресивних технологій селекції, розведення, годівлі, 

утримання за перспективною галуззю м’ясного скотарства з максимально 

використанням культурних пасовищ з бобово-злакових травосумішок 

довготривалого використання, яким не має аналогів на Україні, що знаходяться 

в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини. 

В останні роки в Україні, зокрема на Буковині, іде тенденція зниження 

поголів’я ВРХ, що призводить до зменшення обсягів виробництва дешевої і 

якісної яловичини. Тому  нині надійним і економічно вигідним джерелом 

збільшення виробництва яловичини в умовах Карпатського регіону України 

має стати менш трудомістка та енергозберігаюча, порівняно з молочним 

скотарством перспективна  галузь м’ясного скотарства яка впроваджена вже не 

один рік. З відси випливає, що в класичному варіанті дана галузь успішно 
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розвивається у регіонах багатих на випаси про що не можна сказати про 

передгірні райони Карпат, де збереглися ще у великій кількості  випаси, цілком 

придатні для розведення різних порід м’ясної худоби [ 15, 16]. 

Відповідно до вище сказаного науковці, спеціалісти - тваринники та 

керівники базових господарств Буковини створили худобу нового буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу, більш продуктивну, з високою енергією 

росту в усі фізіологічні періоди розвитку та м’ясною продуктивністю. Ця 

перспективна популяція створена завдяки використанню високопродуктивних 

чистопорідних бугаїв-плідників різної селекції та ліній симентальської м’ясної 

породи зарубіжної  та вітчизняної селекції [ 4,12,13]. 

Тому науковці Буковини в селекції,  зберегли назву поліпшуючої породи 

при поглинальному схрещуванні і створилася нова генерація м’ясного 

сименталу худоби з своїм місцевим генофондом і господарсько – біологічними 

особливостями для розведення в лісостеповій, передгірській та гірській зонах 

Українських Карпат. Великий економічний успіх залежав від уміння виявити 

кращі генотипи й спрямувати селекційно – племінну роботу на їх одержання та 

швидке розмноження в базових господарствах з використанням  видатних 

бугаїв – плідників, як батьківської породи, так і тим, яких одержували на певних 

етапах поглинання материнської в базових стадах регіону Карпат[3, 8- 9-11]. 

Метою наших досліджень було висвітлення ефективність результатів 

багаторічної науково-дослідної роботи із створення нового буковинського 

зонального типу м'ясного комолого сименталу худоби нової популяції в 

господарствах різних форм власності з отриманням ефективної яловичини в 

Карпатському регіоні України.  

Успішна та виробнича економічна реалізація розробленої власної 

селекційної програми дала змогу одержати тварин, яким притаманний м’ясний 

тип будови тіла та висока енергія росту і за відносними показниками 

відгодівельних та забійних якостей тварини м'ясного сименталу нового типу 

худоби перевершують аналогів всіх вихідних регіональних апробованих порід, які 

розводяться в Західному регіоні України  [2, 3 ]. На завершальному процесі до 
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апробації будуть подані корови та плідники, що відповідають цільовому 

стандарту нового типу за ознаками продуктивності та екстер’єрно-

конституційними характеристиками. Загальне поголів’я тварин Буковинського 

зонального  типу м'ясного сименталу м’ясної породи худоби на цей період 

перевищило більше 1650 голів в тому числі 635 корів нової генерації.  

Першими оригінаторами генерації створюваного буковинського зонального 

типу м'ясного комолого сименталу та його шести заводських ліній є науковці 

Буковинської державної с/г дослідної станції НААН та керівники і спеціалісти 

базових господарств ДПДГ “Чернівецьке ” с. Цурень Герцаївського, ДП 

„Рокитне” СТОВ  „Авангард” с. Рокитне Новоселицького та ПП „Колосок -2” с. 

Луківці Глибоцького та АФ «Гвіздівці» Сокирянського та СВК «Україна» 

Сторожинецького районів Чернівецької області. На самому першому початковому 

етапі базовим модельним з високою культурою ведення тваринництва було 

визначено ДПДГ „Чернівецьке” с. Цурень Герцаївського району Чернівецької 

області Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН.  

Оскільки основна робота із виведення нового типу сименталу худоби 

була сконцентрована в племінному заводі ДП ДГ „Чернівецьке” цього ж 

господарства було вирішено назвати його буковинським зональним типом 

м'ясного комолого сименталу худоби, за місцем ареалу його розведення в 

регіоні Буковина. Розробленим стандартом для створення масиву 

передбачалося одержання тварин з чіткою вираженою природною  комолістю, 

палеву та червону різних відтінків масть, характеризуються легкістю отелення, 

відтворювальна здатність їх не менше 85 %, жива маса бугаїв-плідників 750-

850кг, корів 550-650 кг, бугайців у 18-ти місячному віці – 500-550 кг, витрати 

кормів на 1 кг приросту 6,5-7,6 к. од., забійний вихід – 61,3 %, що і було 

виконано.  

З цією метою в ряді базових племінних господарств Буковини шляхом 

поглинального схрещування створені племінні ферми та репродуктори 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби нової генерації. 

Основну роль у створенні даного зонального типу м’ясного сименталу і за 
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розробленими схемами для кожного суб’єкта племінної роботи працюють нині 

такі ведучі племінні заводи ДПДГ “ Чернівецьке ” (1998-2016рр., ДП “ Рокитне 

” СТОВ “Авангард” 2004-2016рр.) та племрепродуктори  в ДСП “АФ Гвіздівці ” 

(2006-2012рр.) Чернівецької, ТОВ “ АФ ” Світанок ” (2006-2014рр.), ПАТ “ 

Жуківська ” (дочірне господарство ТОВ“  АФ ” Світанок )”. (2008 - 2016рр.), СФГ “ 

Поточище ” Івано – Франківської (2006-2016рр.), та ПАТ “Провесінь”(2006-

2012рр.) Тернопільської та колишнє дочірне господарство ТОВ“  АФ ” Світанок ”. 

Буковинський зональний тип м’ясного сименталу худоби нової генерації 

в якому представлено характеристику корів, що розводилися за ряд років в 

різних базових господарствах різних форм власності Чернівецької та Івано–

Франківської областей (табл.1). 

1.Характеристика представлених корів в господарствах 

 

 

   Господарство 

 

Кількість 

корів, гол. 

Середній 

вік  

першого 

отелення,     

міс. 

 

  Жива 

маса, кг 

Середня молочна продуктивність    

                 по лактаціях, кг 

                      Лактації 

 Перша Друга Третя і більше 

Чернівецька область 

Герцаївський район 

ДПДГ 

“Чернівецьке ” 

165 27 585 214 217 225 

Новоселицький район 

ДП “ Рокитне ” 

СТОВ “Авангард” 

 

95 

 

28,5 

 

575 

 

195 

 

210 

 

215 

СВПК ”Перемога” 85 28 545 190 197 205 

ПП “ Колосок -2“ 14 27 565 215 220 227 

СІМ МЗІД « Гай» 15 28,0 580 195 - - 

Кіцманський район 

СВК « Зоря» 45 28,1 575 190 215 220 

Всього: 399     27,5 561,7 202,5 208,7 217 

Івано – Франківська область 

Городенківський район 

СФГ “Поточище” 85 28,0 563 190 205 211 

Рогатинський район 

ТОВ  „АФ“Світанок” 118 27,5 556 191 197 201 

Косівський район 

ФГ „Богдан” 18 27,0 575 195 - - 

Всього: 306       27,5 565 191 196 200 

Всього: 706        27,5 563 196,5 202,3 209 

Встановлено (табл. 1), що найбільша молочна продуктивність за третю і 

більше лактацію була у корів ДП ДГ « Чернівецьке» і становила – 225кг, що на 
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14 кг більше від СФГ «Поточище». Таким чином добові прирости молодняка 

створюваного буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби нової 

генерації на підсисі досягають 850 - 950г влітку а за повний цикл вирощування  

770 - 855г. в господарствах Західного регіону України (табл. 2.). 

2.Середньодобові прирости молодняку в господарствах  

 

   Господарство С
та

ту
с Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середнє 

Чернівецька область 

Герцаївський район 

ДПДГ “ 

Чернівецький ” 

п/з 870 850 820 950 900 870 920 950 877 

СВПК “Перемога“ Р/п. 750 700 650 750 780 800 800 850 738 

Новоселицький район 

ДП “ Рокитне ” 

СТОВ “Авангард ” 

п/з 850 830 800 870 850 855 875 900 842 

СІМ МЗІД «Гай» п/ф - - - - - 850 900 950  

Сокирянський район 

ПСП  АФ “ 

Гвіздівці” 

п/р 750                                               800  750    850 продано 787 

Кіцманський район 

ПП   “ Колос -2 ” П./ф - - - 870 900 850   873 

Івано-Франківська область 

Рогатинський район 

ТзОВ ”Аф”Світанок п/р 700 750 780 780 820 840 - - 778 

Городенківський район 

ПФГ “Поточище” Р/п. 780 850 800 850 800 850   821 

Косівський район 

ФГ  „Богдан” п/ф - - - - 850 850 - - 850 

Тернопільська область   

Бучач хлібопром   р/п - - - - 750 800 - - 800 

Всього за рік:  800 812 778 846 850 845 - - 820 

Встановлено (табл. 2), що найбільші добові прирости за ряд років  молодняку 

м’ясного сименталу худоби були в ДП ДГ « Чернівецьке» - 870г, що на 5,1 -5,4% 

більше від  інших господарств з розведення даного типу тварин. Визначено із 

всього поголів’я тварини генотипу 5/8м/с х 1/8с складають 85 %, а 3/4м/с х 1/4с. 

є 15%. Їх співвідношення варіює від частки спадковості поліпшуючої породи 

худоби. Тварини генотипу 5/8 м/с х 1/8 компактні, комолі, червоної масті, 

більш темнішого відтінку. Цікавим є те, що за 19 років вже сформований 

інтенсивний масив м’ясної худоби м'ясного комолого  сименталу, який 

характеризується наступними показниками: жива маса повновікових корів 
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становить 545-650 кг, молочність за 210 днів – 196 –225 кг, інтенсивність росту 

молодняку на відгодівлі 950-1150 г, маса туші бугайців у віці 18-24 місяців 265- 

275 кг, забійний вихід 60 - 62 %, що є великим селекційним досягненням даного 

типу тварин в умовах передгірської зони Буковини. Селекція на перспективу з 

м’ясним комолим сименталом худоби де важливим значенням буде мати її 

класний склад, який характеризує племінну та продуктивну цінність даної 

популяції симентальської породи для  господарства в кінці 2017 року (табл.3). 

3. Класний склад поголів’я м'ясного комолого сименталу 

 

 

Класи 

Вікові групи 

 

Корови 

Нетелі і телиці 

старше 2 - х років 

Телиці до 

2 - х років 

Телиці до 

1 року 

 

Всього 

голів % голів % голів % голів % голів % 

Е/рекорд 39 22,5 15 44,1 6 37,5 11 22 71 27,3 

Еліта 57 35,6 11 32,3 3 18,7 17 34 88 33,9 

1 клас 64 40,4 8 23,6 7 43,8 22 44 101 38,8 

 

Так в (табл.3) на перспективу в ДП ДГ “ Чернівецьке ”  з розведення даного 

типу худоби нової генерації, буде, класного поголів’я становити, еліта та еліта 

рекорд 32 %, в тому числі 16 % корів першого класу і висока класність пояснюється, 

в першу чергу із задоволенням умов вирощування молодняку та годівлі м’ясних 

сименталів згідно запропонованих встановлених норм для м’ясної худоби. 

В зв’язку з цим у результаті виконаної багаторічної селекційної племінної 

роботи в господарстві сформовано дуже цінне стадо в племінному відношенню 

в кількості 158 корів м’ясного комолого сименталу нового типу з високою 

енергією росту молодняку на підсисі 800 – 950 г на добу влітку та 800 – 900 г за 

повний цикл вирощування із забійним виходом 60 – 61,2% при витратах корму 

на 1 кг приросту 7,5 – 8,1 к. од.  

Середня жива масу корів створюваного буковинського зонального типу 

м'ясного сименталу худоби  нової генерації в племінних господарствах різних 

форм власності Чернівецької та Івано – Франківської областей показано в 

таблиці (табл. 4). 

4. Середня жива маса корів, кг 
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Господарства 

 

 

 

Вік, років 

3 4 5 і старше 
В середньому 

по стаду 

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг 

Чернівецька область 

ДПДГ „Чернівецьке” 15 491 25 543 120 579 160 534 

ДП “ Рокитне” 

СТОВ „Авангард” 
5 475 15 531 75 557 95 521 

ПСП “АФ”Гвіздівці” 3 485 11 541 33 565 47 530 

СВПК « Перемога» 8 460 35 540 42 560 85 520 

В середньому 23 484 51 538 270 567 344 529 

Івано – Франківська область 

ТОВ“ АФ Світанок ” 9 465 12 535 55 565 76 528 

СФГ “ Поточище ” 13 475 15 525 47 537 75 512 

АФ “ Жуківське ” 5 467 7 540 21 570 33 526 

ДП “ Провісінь” 7 470 5 550 34 560 46 525 

Усього 34 469 39 537 157 558 230 523 

Усього по господарствах 57 476 90 537 315 562 452 526 

Примітка жива маса корів за 2016 рік. 

Визначено живу масу по класах м’ясних симентальських корів створеного 

буковинського зонального типу м'ясного сименталу худоби нової генерації  в 

базових господарствах Чернівецької та Івано-Франківської областей за період 

2014 – 2016 роки (табл. 5). 

5. Жива маса корів, кг 

 

Група корів за 

віком 

Усього 

корів 

Жива маса корів 

401

450 

451-

500 

501-

550 

551-

600 

601 

і більше 

К- ть корів, 

1 класу за 

ж/м, кг 

Середня 

жива 

маса, кг 

Чернівецька область 

ДПДГ  ” Чернівецьке ” 

3 роки 19 2 2 10 5 - 19 522 

4 роки 19 1 1 3 11 3 19 545 

5 і старше 115 - 7 19 49 40 115 581 

Усього по стаду 153 3 10 32 65 43 153 551 

ДП ”Рокитне” СТОВ «Авангард» 

3 роки 24 3 11 9 1 - 24 457 

4роки 29 1 18 3 5 2 29 513 

5 і старше років 52 - 6 7 29 10 52 557 

Усього по стаду 105 4 35 19 35 17 82 509 

ПСП АФ ” Гвіздівці ” 

3 роки 12 - 3 5 4 - 11 483 

4 роки 9 - 2 4 2 1 8 515 

5 і старше років 71 - 6 26 18 21 69 575 

Усього по стаду 92 - 11 35 24 22 88 524 
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ПП « Колосок -2» 

3 роки 12  1 7 4 - 12 483 

4 роки 3 - - - 1 2 3 515 

Усього по стаду 15 - 1 7 5 2 15 524 

Івано-Франківська область 

ТОВ“ АФ Світанок ” 

3 роки 16 - 2 8 6 - 14 465 

4 роки 26 - 1 12 9 4 24 535 

5 і старше 70 - - 18 35 17 68 565 

Усього по стаду 11

2 
- 3 38 

5

0 
21 106 528 

СФГ “ Поточище ” 

3 роки 13 - 2 1 4 6 12 475 

4 роки 15 - 1 3 5 5 14 525 

5 і старше років 57 - 2 12 17 25 55 537 

Усього по стаду 
85  5 16 

2

6 
36 81 512 

Усього, гол 350 6 76 98 898 79 350 541 

Середня ж/м - 425 476 525 575 625 - - 

Дослідженнями доведено (табл.5), що найбільше корів із живою масою 

600 кг і більше припадає в племзаводі ДПДГ ” Чернівецьке ” – 40 голів, що на 

18 голів (22,2 %) від ПСП ”АФ Гвіздівці ” та на 23 голови (35,2%) більше від 

ДП ”Рокитне” СТОВ ”Авангард ”, а корів у віці 5 і старше років знаходиться в 

ДП ДГ ” Чернівецьке ” в кількості 103 голів, що становить (67,3%) від всього 

корів в даному господарстві. Визначено, що кількість м’ясних корів в базових 

господарствах, що перевищує перший клас за живою масою становить - 350 голів. 

Вже не один рік розводиться новий типу м’ясного сименталу на Буковині 

відбилось на їх екстер’єрних конституціональних особливостях, що мають 

м’ясний тип з ухилом до м’ясного напряму продуктивності. Нами було вивчено 

економічні показники виробництва яловичини з впровадженням технології м’ясного 

скотарства в базових племінних господарствах Буковини, що приведені в (табл. 6). 

6. Виробничі та економічні показники 
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Кількість 

1. Кількість м’ясної худоби, 

в т.ч. корів 

гол. 

гол. 

995 

453 

2. Жива маса худоби при реалізації на м’ясо кг 450 

 

3. 

Всього реалізація худоби в 

живій масі 

племінний продаж 

 

тонн 

тонн 

 

32,7 

10,5 

4. Вартість 1 т. яловичини грн.               28000 
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5. Всього виручено тис. грн. 463000 

6. Витрати тис. грн. 315200 

7. Чистий прибуток тис. грн. 147800 

8. Рентабельність % 31 

Виходячи з цих показників (табл.6) починаючи з 2012 року племінні 

господарства з розведення буковинського зонального типу м’ясного сименталу 

за технологією м’ясного скотарства в Чернівецькій області реалізували на м’ясо 

22,7 тонн в живій масі на суму 238,3 тис. грн., що складає 31% рентабельності з 

включенням цін за даний період.  

Особливо цікавим є економічні показники розвитку м’ясного скотарства 

свідчать про стабільність і ріст показників в ДП ДГ “ Чернівецьке ” при 

розведенні м’ясного комолого сименталу нового типу про що наведено в (табл. 

7). Починаючи з 2012 року племінний завод ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» щорічно реалізує племінний молодняк в живій 

вазі на суму понад 400 тис. грн., що складає 30% рентабельності. Досягаються 

показники середньомісячного приросту 800-950 г за повний цикл вирощування 

із низькими затратами кормів – 7,8 -8,5 к. од. на 1 кг приросту. 

Так собівартість виробництва яловичини на пасовищах в ДП ДГ “ 

Чернівецьке ” в 2015 році становила 1100 грн. що на 350грн. більше ніж  у 2011 

році, що вплинуло на здешевлення собівартості однієї кормової одиниці.  

7. Економічна ефективність нового типу м’ясного сименталу 

            Показник 
Од. 

вим. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол. 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса  ц 518 342 02 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку  живої 

ваги 

 

гол. 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

5 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту  

грн. 119,5 496,1 690 750 750 650 925 1100 1110 
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Ведучий племінний завод в Західному регіоні України ДП «ДГ 

«Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» кожного року успішно реалізує 

понад 25 голів молодняку, а в 2017 році вже продано 50 голів племінних телиць 

класу першого і еліта господарствам різних форм власності Карпатського 

регіону України, що свідчить про попит на худобу виведеного нового типу 

м’ясного сименталу худоби. 

Отже з метою підвищення  на майбутнє економічної ефективності 

розведення м'ясного комолого сименталу нового типу планується вести 

селекційну роботу, спрямовану на зростання молочності і плодючості м’ясних 

корів та підвищення ділового виходу телят, що дасть змогу значно підвищити 

м’ясну продуктивність для Карпатського регіону Буковини.  

Висновки. 

1. Сформований в Карпатському регіоні України високопродуктивний масив 

худоби м'ясного комолого сименталу, який характеризується наступними 

показниками: жива маса повновікових корів становить 545-650 кг, молочність 

за 210 днів – 196 – 225 кг, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі 950-1150 

г, маса туші бугайців у віці 18-24 місяців 265- 275 кг, забійний вихід 60 - 62 %.  

2.В умовах Карпатського регіону Буковини при багаторічній селекційній 

племінній роботі в базовому господарстві ДП ДГ « Чернівецьке» сформовано 

дуже цінне стадо в племінному відношенню з вираженою природною 

комолістю в кількості - 158 корів м’ясного комолого сименталу нової популяції 

з високою енергією росту молодняку на підсисі 800 – 950 г на добу влітку та 

800 – 900 г за повний цикл вирощування із забійним виходом 60 – 61,2% при 

витратах корму на 1 кг приросту 7,5 – 8,1 к. од. 

3.Встановлено економічну оцінку ефективності нового селекційного досягнення 

створюваного буковинського зонального типу м'ясного сименталу худоби, яка 

показала, що дохід від використання над ремонтного молодняку за рахунок 

ефекту селекції становить 903,3 тис. грн., а виручка від продажу на одну голову 

– 1358 грн., на 1 кг маси туші – 4,59 грн. в умовах Західного регіону України. 
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УДК 662.749.3:541.135:541.13                                                       Технічні науки 

 

СИНТЕЗ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СВІТЛОКОПІЮВАЛЬНОГО 

ПАПЕРУ ТА ПЛІВОК ДЛЯ КІНО- І ФОТОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ З 

КОМПОНЕНТІВ КОКСОВОГО ГАЗУ І СМОЛИ ПІСЛЯ КОКСУВАННЯ 

КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ  

 

М.А. Керемет, О.В. Мороз, Д.І. Бєлкін, О.Д. Ісак  

викладачі Інституту хімічних технологій Східноукраінського Національного 

університету ім. В. Даля, м. Рубіжне, Україна 

 

 Відомо, що для підвищення яскравості і стійкості 

зображеннякинофотопродукции широко застосовують дубильні проявники, 

якими обробляють експоновані матеріали або плівки [1, 2]. Найбільш 

поширеними дублячими проявителями для кінофотографії і виробництва 

світлокопіювального паперу є, наприклад, хлорцинкові солі 

діазофенілморфолину, N-етил-N-β-оксиэтиланіліно-4-діазобензену, натрієвої 

солі полівінилсульфату та ін. [3] при утворенні емульсійних шарів негативів 
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кінофотоплівок, а також при осадженні твердої фази фотоемульсій у 

виробництві світлокопіювального паперу (діазокальки) [3, 4].  

В даному дослідженні наводяться результати оптимізації процесу синтезу 

згаданих матеріалів з компонентів коксового газу і смоли у виробничих умовах. 

І. Синтез діазофенілморфоліну (хлорцинкової солі) 

Основним компонентом для синтезу хлорцинкової солі 

діазофенілморфоліну є фенол коксового газу. Хлорцинкову сіль 

діазофенілморфоліну отримували на двох технологічних схемах: на схемі 

синтезу N-фенілморфоліну і на схемі синтезу діазофенілморфоліну у вигляді 

подвійної хлорцинкової солі. 

1.1. Синтез N-фенілморфоліну 

Синтез  N-фенілморфоліну  здійснювали конденсацією аніліну  з  β,β-

дихлор- 

етиловим ефіром (хлорексом) в присутності оксиду магнію при 

температурі 170
о
С протягом доби (вихід 90%) за рівнянням: 

 

з подальшими операціями відгонки отриманого N-фенілморфоліну 

гострою парою при 120-130
о
С, фільтрування під вакуумом і передачі для 

синтезу діазофенілморфоліну. 

1.2. Синтез діазофенілморфоліну 

  Синтез діазофенілморфоліну проводили шляхом нітрозування N-

фенілморфоліну, відновленням утвореного N-(4-нітрозофеніл)-морфолін, 

діазотуванням виділеного N-(4-амінофеніл)-морфоліну та отриманням готового 

продукту у вигляді подвійної хлорцинкової солі діазодифенілморфоліну. 

1.2.1. Нітрозування N-фенілморфоліну проводили нітритом натрію в 

середовищі соляної кислоти при температурі мінус 2
о
С протягом півтори доби 

(вихід 84%) за рівняннями: 
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з подальшими операціями фільтрування суспензії N-(4-нітрозофеніл)-

морфоліну, його переосадження, виділення основи, повторного фільтрування і 

промивання водою, суспендування розчину в середовищі 20%-ного розчину 

сульфатної кислоти і передачі на стадію відновлення. 

     1.2.2. Відновлення N-(4-нітрозофеніл)-морфоліну проводили 

цинковим пилом при температурі 0-2
о
С в середовищі сульфатної кислоти 

протягом 19 год (вихід 98%) за рівнянням: 

 

         Супутня реакція:  

 

По   закінченні   відновлення   реакційну   масу   N-(4-амінофеніл)-

морфолін відфільтровували   від   механічних   домішок   при   температурі  

навколишнього 

середовища і передавали на стадію діазотування. 

1.2.3. Діазотування N-(4-амінофеніл)-морфоліну при температурі [(-

2
о
С)-3

о
С] впродовж 12год (выход 93%) за равнянням: 

 

Сопутня реакція:  

Послідуючими операціями синтезу були очистне фільтрування 

діазорозчину при температурі 3
о
С, виділения продукту і передача на стадію 

отримання подвійної хлорцинковоі солі диазофенілморфоліну. 

2. Отримання діазофенілморфоліну у вигляді подвійної хлорцинкової 

солі здійснювали при температурі 3
о
С за рівнянням: 

 

з подальшими операціями фільтрування продукту в центрифузі при 

температурі навколишнього середовища. Загальний вихід подвійної 

хлорцинкової солі діазофенілморфоліну становить 54%  

Допоміжні стадії: 
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- поглинання хвостових газів в скрубері, заповненому кільцями Рашига за 

рівняннями: 

2NO + O2 → 2NO2; 

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + 2NaNO3 + H2O 

- приготування 40%-ного розчину нітриту натрія; 

- приготування 20%-ного розчину сульфатной кислоти. 

ІІ. Синтез N-етил-N-β-оксиетиламіно-4-діазобензену (подвійної   

хлорцинкової солі)  

Використовується подвійна хлоцинкова сіль N-етил-N-β-оксиетиламіно-

4-діазобензену в якості світлочутливого компонента у виробництві діазотипних 

світлокопіювальних матеріалів сухого проявлення. 

Синтез N-етил-N-β-оксиетиламіно-4-діазобензену (подвійної хлоцинкової 

солі) здійснювали діазотуванням N-етил-N-β-оксиетиламіно-4-діазобензену в 

середовищі соляної кислоти з подальшим виділенням 50%-ним розчином 

хлористого цинку і хлористого натрію. N-Етил-N-β-оксиетиламіно-4-

діазобензен одержували взаємодією аніліну коксової смоли з N-еилеаноламіом 

(СН3СН2NНСНСН2ОН). Продукт синтезу піддавали дізотуванню при 

температурі від 2
о
С протягом 13 год за рівнянням: 

 

з подальшою очисною фільтрацією при температурі 10-15
о
С і передачею 

на стадію отримання подвійної хлоцинкової солі N-етил-N-β-оксиетиламіно-4-

діазобензену обробкою розчином із суміші хлористого цинку і хлористого 

натрію впродовж 15 год при температурі навколишнього середовища (вихід 

82,6%) за рівнянням: 

 

з подальшими операціями фільтрування і промивання осаду на друк-

фільтрі водою від водорозчинних солей. Загальний вихід за стадіями становить 

80,9%. 

Допоміжні стадії процесу: поглинання хвостових газів (оксидів азоту) в 
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скрубері, заповненому кільцями Рашига; приготування 40%-ного розчину 

нітриту натрію; приготування 50%-ного розчину хлористого цинку; 

приготування 20%-ного розчину сульфатної кислоти. 

ІІІ. Синтез полівінілсульфату натрію  

Полівінілсульфат натрію використовується в кіно-і фотоіндустрії в якості 

осаджувача твердої фази при отриманні фотоемульсій. 

Полівінілсульфат натрію (натрієву сіль кислого сірчанокислого ефіру 

полівінілового спирту) отримували сульфуванням полівінілового спирту 

хлорсульфоновою кислотою в присутності піридину з подальшим 

переведенням отриманого продукту в натрієву сіль.  

Стадії і хімізм процесу. 

1. Сульфування піридину здійснювали хлорсульфоновою кислотою в 

присутності  моногідрату  при  95
о
С  протягом  14  год  і  взаємодією  

отриманого 

продукту з полівініловим спиртом за схемою: 

 

2. Очисне фільтрування проводили при температурі 80
о
С. 

3.Отримання полівінілсульфату здійснювали при температурі 

навколишнього середовища протягом 17 год за рівнянням: 

 

Сопутні операції: 

HSO3Cl + 3NaOH → Na2SO4 + NaCl + 2H2O; 

 

4. Очистне фільтрування і сушиння готового полівінілсульфату 

натрію  

Очистне фільтрування проводили спиртом з подальшими операціями 

нейтралізації, виділення полівінілсульфата натрію при температурі 5-10
о
С, 
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повторного фільтрування і промивання, сушіння водної пасти у вакуум-

сушильній установці при температурі 70
о
С. Загальний вихід полівінілсульфату 

натрію в розрахунку на завантажений полівініловий спирт складає 90%. 

Отримання вирівнювача «Бетаналя П»: 

1. Нейтралізацію монохлороцтової кислоти проводили за рівнянням: 

ClCH2COOH + NaOH → ClCH2COONa + H2O 

2. Конденсацію піридину (відпрацьованого) з натрієвою сіллю 

монохлороцтової кислоти проводили при температурі 95
о
С протягом 18 год в 

інтервалі рН 7-7,5 (вихід 82%) за рівнянням: 

 

Побічні реакції:ClCH2COONa + HOH → HCl + OHCH2COONa; 

 

з наступною нейтралізацією утворивеного солянокислого піридину в 

процесі побічної реакції розчином соди і відгонкою піридину при температурі 

85-95
о
С за рівняннями: 

 

CO2 + H2O + Na2CO3 → 2NaHCO3. 

Після очисного фільтрування витягнутий піридин-бетаїн передавали на 

стадію отримання вирівнювача кубових барвників при фарбуванні бавовняних 

тканин. Загальний вихід вирівнювача «Бетаналь П» становить 80,3%. 

ІV. Синтез полівінілбензентриетиламонійхлориду  

Полівінілбензентриетиламонійхлорид застосовується для фіксації 

гідротипних барвників у приймальному шарі для підвищення різкості 

кольорового позитивного зображення, наприклад, у кольорових фільмах [3, с. 

134]. 

Отримували полівінілбензентриетиламонійхлорид амінуванням 

триетиламіну поліхлорметилстіролу з подальшим виділенням готового 

продукту під назвою «фіксатор Ф-3» за рівнянням: 
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Сопутня операція: 

 

з подальшими операціями під вакуумом при температурі 45-50
о
С. 

Загальний вихід фіксатора Ф-3 становить 80,4% у розрахунку на  

поліхлорметилстірол. 

Допоміжні стадії: 

- отримання триетиламіну амінуванням етанолу за рівнянням: 

 

- приготування розчину соляної кислоти та регенерація розчинників. 

V. Синтез дубителів для фото- і кіноплівок 

Дубителі для фото- і кіноплівок являють собою хімічні речовини і 

призначені для дублення желатинових шарів негативів плівок кіно- і 

фотоматеріалів. 

1. Синтез дубителя марки ДУ-652 

Отримували дубитель марки ДУ 652 шляхом взаємодії гліцерину з 

епіхлоргідрином в присутності ефірату трифтористого бору при 90
о
С протягом 

4 год у середовищі толуену з подальшим дегідрохлоруванням утвореного 

трипропиленхлоргідринового ефіру гліцерину розчином лугу при температурі 

навколишнього середовища (вихід 74,1%) за рівняннями: 

 

 

з подальшими операціями фільтрування, розділення шарів, відгонки 

толуену під вакуумом при (100±5)
о
С.  

2. Синтез дубителя марки ДУ-801 
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Отримували дубитель марки ДУ 801 (1-гексагідро-1,3,5-

триакрилоїлтриазін-1,3,5) взаємодією параформу з акрилонітрилом у 

присутності сульфатної кислоти як каталізатора в середовищі бензену 

коксового газу при температурі 78-80
о
С протягом 10 год (вихід 60,3%) за 

рівнянням:  

 

з подальшими операціями обробки реакційної маси 1%-ним розчином 

їдкого натрію, очищення від механічних домішок фільтруванням при 80
о
С і 

висушували.  
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