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УДК 635.15:631.5   Природничі науки 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ 

 

Цицюра Я.Г. 

кандидат с.-г. наук, доцент 

Ковальчук Ю.О. 

аспірант 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Редька олійна відноситься до культур широкого спектру використання  

[1, c. 4]. Не дивлячись на загальну відомість цієї культури і певних напрацю-

вань у технології її вирощування – питання удобрення цієї культури на даний 

час залишається питанням дискусійним, а враховуючи появу на ринку різних 

форм мінеральних добрив як макро-, так і мікроскладу, як таким, що потребує 

наукового узагальнення [2, c. 56]. 

Сьогодні для групи хрестоцвітих культур серед рекомендованих 

мікродобрив, які містять бор, магранець та цинк («Нутрівант Плюс олійний», 

«Гранубор Натур», «Еколист Мікро РБ», «Еколист Монобор», ―РОСТОК‖ 

олійний та ін.) [3, 4, 5, c. 107]. Вказані препарати є надійним джерелом мікро-

елементів та забезпечють баланс ростових процесів та якісної диференціації 

окремих частин рослини у гармонійному поєднанні. 

За нашими попередніми оцінками [1, c. 146] потреба у мікроелементах 

власне редьки олійної має свої особливості як за рахунок розтягнутого періоду 

цвітіння у межах структури суцвіття та генеративних бічних галужень, так і 

послідуючого процесу загального тривалого періоду формування плодів, що 

зумовлює пролонгований період у засвоєнні цілого ряду мікроелементів, 

зокрема цинку, бору, марганцю тощо. 

Іншою відміченою особливістю удобрення редьки олійної мікродобривами 

є її позитивна реакція на застосовувані препарати вже починаючи з 

фенологічної фази стеблування. 
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В силу цих причин попередньо зроблені нами оцінки підтверджують 

близькість системи позакореневого удобрення мікродобривами між редькою 

олійною та ріпаком ярим з базовою відмінністю строків застосування останніх. 

Для редьки олійної ми рекомендуємо застосування мікродобрив частинами, 

розпочинаючи із застосування комплексних мікродобрив вже на стадії 

стеблування з внесенням їх основної кількості до стадії повного цвітіння, не 

відносячи останні внесення до стадії формування стручків та на фазу їх зеленої 

стиглості. Доцільним, враховуючи інтенсивну опушеність листостеблової 

частини редьки олійної застосовувати ад’юванти рекомендовані до застосу-

вання, особливо за внесення у фенологічні фази стеблування-бутонізації. 

Загальна рецептура застосування різних мікродобрив за результатами її 

попереднього вивчення може мати такі варіанти: 

– передпосівна обробка насіння (2,5-3,0 л/т,застосовувати ―РОСТОК‖ 

олійний); 

– розетка 5-9 листків на рослині ( 2,0-3,0 л/га, Нутріванта Плюс™ олійний, 

―РОСТОК‖ олійний); 

– до змикання листків у рядках до фази повного стеблування (2,0-4,0 л/га, 

Нутріванта Плюс™ олійний, ―РОСТОК‖ олійний); 

– бутонізація (2,5-5,0 л/га ―РОСТОК‖ олійний; 2,0-3,0 л/га, Нутрівант 

Плюс™ олійний; 1,5-2,5 л/га Еколист Мікро РБ; 0,8-1,0 л/га Гранубор Натур, 

―РОСТОК‖ Бор; 2,0-3,0 л/га ―РОСТОК‖ Плодоношення); 

– у період стеблування-бутонізація (при використанні редьки олійної на 

силосування та насіння) (2,0-3,0 л/га, ―РОСТОК‖ Макро). 

До представленої схеми слід зауважити, що детермінація доз використання 

мінеральних добрив на посівах редьки олійної має базуватись на ретельному 

коректуванні рекомендованих доз на сортові особливості, ґрунтові умови 

родючості, погодні особливості території та напрямок використання посіву 

тощо. Цей чинник зумовлює необхідність у деталізації технологічних варіантів 

ефективного застосування мікродобрив на редьці олійній, що і є метою наших 

подальших досліджень. 
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ЕРОДОВАНІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

  Ю.М. Шкатула,  

канд. с.-г. наук, доцент 

                                      Вінницький національний аграрний університет   

За площею земельного фонду Україна є однією з найбільших країн 

Європи (5,7% її території), а за якісним складом ґрунтів та біопродуктивністю 

угідь – однією з найбагатших держав Світу.  

Землі сільськогосподарського призначення становлять 70,3% території 

України, або 42,7 млн га. Найбільшу питому вагу в структурі сільськогосподар-

ських земель України становлять орні землі – 32,5 млн га, пасовища – 5,4, 

сіножаті – 2,4 млн га. 

Проблема деградації ґрунтового покриву, зумовлена зростаючим 

антропогенним впливом на грунти, стурбованістю суспільства станом довкілля 

та усвідомленням значення ґрунтового покриву для забезпечення екологічної 

безпеки території. За оцінками міжнародних експертів, нині майже 2 млрд. га, 

або 15% світового земельного фонду уражено цими процесами, з яких найбільш 

поширеними є ерозія, дефляція, нестача в грунтах основних поживних речовин, 

http://www.nutritech.com.ua/ua/76
http://rostok-ua.com/index.php?id=309
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засолення, переущільнення та техногенного забруднення.  

Сучасне вираження деградаційного процесу дуже часто пов’язане з 

погіршенням фізичних і фізико-механічних властивостей ґрунтів через 

ущільнення підорних горизонтів, збільшення брилистості, тріщинуватості і 

пластичності орного та більш глибоких шарів. Все це приводить до зниження 

накопичення вологи і об’єму кореневмісного шару при достатньому 

забезпеченні культур елементами живлення. На такий прояв деградації 

звертають поки що недостатньо уваги. Останнім часом посилились процеси 

деградації ґрунтового покриву, які обумовлені техногенним забрудненням. 

Аналіз інформації, що характеризує забруднення ґрунтів різними токсичними 

сполуками, свідчить, що близько 20% території України перебуває в 

незадовільному стані.  

Деградаційні ґрунтові процеси – це процеси, які погіршують властивості 

ґрунтів і обмежують їх родючість. Вони розділяються на природні, природно-

антропогенні і власне антропогенні. Оскільки провести розмежування 

природних і природно-антропогенних деградаційних процесів складно, ми 

будемо здійснювати їх оцінку спільно. При оцінці та обліку деградаційних 

процесів використовуються два показники: 

 1 – ступінь  деградації ґрунтів,  

 2 – відсоток участі деградованих ґрунтів у ґрунтовому покриві (оцінка 

територіального прояву деградаційних процесів). 

Захист сільськогосподарських земель від деградаційних процесів, 

спричинених антропогенною діяльністю, є надзвичайно актуальним питанням 

сьогодення і потребує нових підходів до їх вирішення в контексті забезпечення  

збалансованого землекористування. 

У складі еродованих орних земель Погребищенського району 

обліковується 32339- слабо змитих, 11451 га середньо- та 3730 га сильнозмитих 

ґрунтів.  Особливе занепокоєння викликають масштаби та інтенсивність цих 

процесів на чорноземних та близьких до них за родючістю ґрунтах. Якщо взяти 

процентний склад, то 68,1% займають слабо еродовані землі ( Табл. 1). 
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У боротьбі з водною ерозією застосовують організаційно-господарські, 

агротехнічні і лісомеліоративні заходи. 

Організаційно-господарськими заходами є протиерозійна організація 

території і впровадження ґрунтозахисних сівозмін. 

Агротехнічні заходи послаблюють поверхневий стік і переводять його у 

внутрішньоґрунтовий. Для цього всі види обробітку ґрунту проводять парале-

льно горизонталям місцевості (контурне землеробство), впоперек схилу 

насипають валки ґрунту 15-25-см заввишки, проводять снігозатримання, 

щілювання і кротування ґрунту, обробіток плоскорізами, терасування схилів 

тощо. 

Таблиця 1 

Еродованість орних земель в межах  

господарств Погребищенського району,  га 

Розмірність 
Еродовані землі, 

всього 

В тому числі: 

слабо середньо сильно 

га 47520 32339 11451 3730 

% 100 68,1 24,1 7,9 

 

Особливі заходи застосовують у боротьбі з ярами. В останні десятиліття в 

Україні проведені роботи щодо вирівнювання ділянок, порізаних ярами. На 

вершинах ярів будують системи канава – вал для відведення поверхневого 

стоку, закріплюють схили і дна яру. На прилеглій до яру території вирощують 

ґрунтозахисні лісонасадження. 

Виходячи із отриманих результатів  в господарствах Погребищенського 

району слід дотримуватись науково-обгрунтованої системи ведення сільського 

господарсва, а для запобігання негативних процесів грунтового покриву  та 

охорони земель слід провести такі основні заходи:   

– зменшити кількість орних земель до науково-обгрунтованого та 

рекомендованого показника; 

      – для зменшення площ деградованих орних земель слід запровадити 

травопільні сівозміни з часткою багаторічних бобових трав, переведення їх під 

залісення, проведення меліоративних заходів тощо. 



10 
 

       – для покращення  гумусного стану ґрунтів та агрохімічних показників 

грунту в господарствах слід збільшити внесення органічних та мінеральних 

добрив, запроваджувати та проводити сидерацію, регулювати водний режим. 

Таким чином екологічний стан агроландшафтів Погребищенського 

району потребує значних зусиль щодо покращення агроекологічного стану 

територій. 

____________________________________________________________________ 

УДК 635.64:631.523 Природничі науки 

 

ОЦІНКА НОВИХ ГІБРИДІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ЗА БІОХІМІЧНИМ 

СКЛАДОМ 

 

Шотик Н.В. 

Провідний н. с., кандидат с.-г . наук 

Горкуценко В.А. 

молодший н. с. 

Інститут садівництва НААН 

Одним із головних методів отримання бажаних результатів в селекції 

перцю солодкого є гетерозисна селекція, яка набуває все більшого 

розповсюдження в Україні, де в умовах закритого грунту гібриди майже 

повністю витіснили сорти. В Україні створена недостатня кількість 

високоефективних гібридів перцю солодкого, які б задовольнили виробника, 

особливо в зонах Лісостепу і Полісся. Тому створення нових гібридів перцю 

солодкого для умов закритого грунту є актуальним селекційним напрямом. 

Створення нових комерційних гібридів F1 передбачає наявність 

високоякісного вихідного матеріалу, з комплексом бажаних ознак: 

скоростиглість, врожай, якість, стійкість до біотичних та абіотичних чинників 

та високою загальною  (ЗКЗ) та специфічною (СКЗ) комбінаційною здатністю. 

Для вирішення таких вимог необхідно розробити методи створення цільового 

вихідного матеріалу, особливо з наявністю чоловічої стерильності, маркерних 

генів, та генів стійкості проти хвороб та стресових факторів. 
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 Аналіз наукових досліджень селекції перцю солодкого показує, що 

основним методом для схрещування спеціально створених і підібраних 

селекційних ліній при  отриманні гібридів F1 є використання гетерозису. 

Створюючи моделі гібридів F1  селекціонери керуються біологічними та 

генетичними закономірностями. Для перцю солодкого це: ріст і розвиток, 

проявлення основних ознак, взаємозв’язок їх між собою, успадкування в 

наступних поколіннях. Найбільший гетерозисний ефект у гібридів  F1 виявлено, 

коли батьківські форми різняться за морфологічними і біологічними ознаками, 

або батьки однотипні але різного походження. Під час створення гетерозисних 

гібридів F1 перцю солодкого важливе значення має знання успадкування 

основних ознак. Доведено, що в F1 домінують скоростиглість, гострий смак  

плода, високе стебло, велика кількість плодів, червоне забарвлення і біологічна 

стиглість, видовжена форма плода (конусо-, призмоподібна), фертильність 

квіток. У багатьох випадках на проявлення ознак у гібридах F1 більше впливає 

материнська форма  [1]. 

Згідно даних В.Ф. Пивоварова  нині відомо близько 90 генів солодкого 

перцю, 2-контролюють висоту рослин, 5-масу плода, 31- ранній врожай, 25- 

загальну врожайність [2]. 

 Гібриди F1 на стерильній основі більш продуктивні, ніж їх фертильні 

аналоги, мають переваги за сухою речовиною, цукрами, аскорбіновою 

кислотою, пектиновими речовинами, флавонолами.  

Велике значення приділяється  якості плодів,  а саме зовнішній вигляд, 

забарвлення в технічній і біологічній стиглості, біохімічний склад, 

збереженість, придатність до переробки. 

Плоди повинні мати підвищений вміст провітаміну А, вітамінів С, Е, Р, В, 

(тіамін), В2 (рибофлавін), В3 (ніацін). Особлива цінність плодів - вітамін С, 

кількість якого може досягати 350-400 мг/100 г. М'якуш повинен бути 

хрустким, шкірка тонка, ніжна, поверхня - гладенька, рівна. Смак - приємно 

солодкий, аромат - ніжний, перчаний, букетний.  

Виявлено, що вміст вітаміну С змінюється залежно від погодних умов 



12 
 

вегетаційного періоду(температура, світло), забарвлення плода в технічній 

стиглості, розміщення їх на рослині (вгору, вниз), ступеня облистнення. 

Високий і стабільний вміст вітаміну С мають рослини з світло-зеленими 

плодами, розміщеними зверху на рослині .  

Вміст сухої речовини і цукрів менше залежать від умов вирощування. І 

все ж означилася тенденція: в роки жаркі і сухі - більше накопичувалося сухої 

речовини і цукрів, а в вологі, прохолодні - менше. Зазначено, що у біологічній 

стиглості вміст сухої речовини і цукрів значно вищий ніж у технічній. 

Створення гібридних популяцій для доборів починається із схрещування 

батьківських форм з комплексом якісних ознак. Враховуючи проміжне 

проявлення якісних ознак (біохімічних показників) у гібридах обов'язковим є 

наявність в одній із вихідних форм ознак високого рівня. Висока 

продуктивність не завжди гарантує високу якість плодів. Добір за якісними та 

іншими показниками слід розпочинати на фоні спеціально створених гібридних 

популяцій F2. Оцінка здійснюється індивідуально за кожною рослиною. Суху 

речовину і рівень цукрів можна визначати безпосередньо в полі 

рефрактометром, а вітамін С в лабораторії. 

В аспекті якісних показників перспективним є використання в 

схрещуваннях диких видів, серед яких є зразки, що містять аскорбінову 

кислоту до 530 мг%. А в плодах Capsicum chilense, Capsicum frutescens 

виявлено до 10 - 18 мг% каротину. До того ж якісні показники при цьому 

можна поєднати зі скоростиглістю, стійкістю проти несприятливих умов та 

хвороб. 

Впливати на якість плодів можна використовуючи мутантні гени В, t - 

вміст β-каротину, у, ус - жовте забарвлення плодів, up - вертикальне розміщення 

плодів, un - хвилясті плоди, R - фіолетове забарвлення плодів, Pun - гострий 

смак, Ps - форма плода, сl - вміст хлорофілу в зелених плодах. 

Під час добору в ранніх поколіннях слід звертати увагу на форму, 

поверхню, забарвлення зеленого і стиглого плода. Впливають на якість плодів 

довжина вегетаційного періоду і продуктивність. Для створення вихідних 
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гібридних популяцій використовують і гібриди іноземного походження, що 

мають позитивний набір якісних ознак. Для поліпшення бажаних ознак можна 

використовувати повторні схрещування з кращою батьківською формою 

(бекроси) або з іншим джерелом необхідної ознаки.  

Нові гібриди характеризувалися і різним біохімічним складом плодів. 

Суха речовина в їх плодах містилася в обсягах 5,40-8,20 %, загальний цукор – 

3,00-4,96, загальних кислот – 0,38-0,63, вітаміну С – 110-168 мг/100 г сирої маси 

(таблиця).  

Нові гетерозисні гібриди F1 відзначалися і високими показниками якості 

плодів: вмістом сухої речовини – 8,10-8,87%, загального цукру – 5,3-5,8%, 

кислот - 0,63-0,71%, вітаміну С – 156-175  мг/100 г сирої маси.  

 

Таблиця - Біохімічний склад нових гібридів F1 перцю солодкого  

(2017-2018 рр. середнє) 
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3 Галаксі/Доверчивий/Нива/Фламінго 8,87 5,3 0,71 115 

7 Доверчивий/Шаль 8,80 3,0 0,50 156 

8 Доверчивий/Арія/Полька 8,10 4,2 0,63 175 

10 ВДНХ11/Нива/Доверчивий 7,10 3,0 0,63 154 

12 Ночка/Бульд. жовт./Галаксі/Доверчивий 8,87 5,8 0,55 156 

13 ВДНХ11/Нива/НАСАУ/Харк.бульд.черв. 5,67 3,6 0,42 134 

 

Література: 

1. Кравченко В.А., Приліпка О.В. Перець солодкий, баклажан. Київ: 

Задруга, 2009. С.157. 

2. Пивоваров В.Ф. Методы оценки и селекции овощных культур на 

устойчивость к экологичкеским и биологическим стрессам / Селекция  

овощных культур (сб. научных трудов).  Москва, 1994. Выпуск 34. С. 3-6.        
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ОЦЕНКА ДИКОРАСТУЩИХ ОБРАЗЦОВ ТОМАТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ (ФИТОФТОРОЗ, АЛЬТЕРНАРИОЗ) 

 

Шотик Н.В. 

ведущий н. с., кандидат с.-х. наук 

Горкуценко В.А. 

младший н. с. 

Институт садоводства НААН 

Климат Украины способствует развитию многих болезней томата. 

Наиболее распространенными болезнями в полевых условиях являются 

фитофтороз (Phytophthora  infestans (Mont) de Bary) и Альтернариоз, которые в 

эпифитотийные годы приводят к полному уничтожению урожая. Впервые  в 

Украине эти болезни на растениях томата выявили  в 1912-1916 гг. [1].  

Фитофтороз принадлежит к одной из наиболее распространенных и 

вредоносных болезней пасленовых культур в Украине, что значительно 

сокращает урожай томата в эпифитотические годы. Согласно экологической 

классификации инфекционных болезней  В.А. Чулкиной [2] он относится к 

капельно-семенным инфекциям. 

При обычных погодных условиях первое проявление фитофтороза на 

томатах отмечается в конце июня как правило через 7 дней после появления его 

на картофеле. Дальнейшее развитее болезни зависит от степени восприимчи-

вости. Известно, что при относительной температура воздуха (16-21
0
С ), и 

влажности выше 75 %, частых дождях, росах, туманах развитие болезней имеет 

характер эпифитотии. 

Устойчивых или относительно толерантных к фитофторозу сортов и 

гибридов томата практически нет, потому что селекция на устойчивость против 

болезней сложна. Одной из причин потери устойчивости к болезням есть 

перемена  расового состава природных популяций паразита, появление новых 

биотипов и фитопатологических рас грибов в следствие мутации. Вследствие 

чего борьба с фитофторозом включает создание устойчивых сортов. 
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Резкое изменение климатических условий Украины в последние годы благо-

приятствовало интенсивному развитию и увеличению вредоносности альтернари-

оза на томатах. Эта болезнь известна также под названием макроспориоз, ранняя 

пятнистость, ранняя сухая пятнистость, сухая концентрическая пятнистость.  

Согласно литературных источников возбудителем ее на томатах установ-

лено гриб рода Alternaria solani (Ell. et Mart) Neerg. Этот возбудитель является 

наиболее распространенной листовой формой альтернариоза на томатах, однако 

вызывает также заболевание и других органов растений семядолей и настоящих 

листьев, черешков, стеблей и плодов. На семядолях образовываются темные кон-

центрические пятна. На листьях появляются в виде небольших хлоротических 

пятен, которые постепенно приобретают концентричности  темно-коричневого 

цвета. Они достигают больших размеров и вызывают массовое усыхание листьев. 

На стеблях и  черешках темно-коричневые, сухие, удлиненные пятна с заметно 

выраженной концентричностью. На плодах томата около плодоножки или 

местах растрескивания кожицы образуются большие темно-бурые зональные 

пятна, которые как правило, покрыты атласным налетом спороношения. 

Появляются признаки заболевания на растениях сразу после всходов и 

имеют интенсивное развитие на протяжении всего периода вегетации и дости-

гают сильного поражения растений в период массового образования плодов и 

созревания. В этот период ассимиляционная поверхность листьев значительно 

уменьшается, а поражение плодов снижает урожай и его качество. Потери уро-

жая от этой болезни составляет 20-30%, а в эпифитотические годы 40-50%. Пят-

на, вызываемые альтернариозом, существенно отличаются от фитофторозных, 

тем что во время влажной погоды не раскисают, а имеют беловатый налет спо-

роношения с нижней стороны листа, вызванного фитофторзным  пятном.   

 На развитие альтернариоаза в значительной степенью влияют погодные 

условия, особенно интенсивно болезнь развивается в годы с жарким летом, когда 

период сухой погоды чередуется с кратковременными, но достаточно сильными 

дождями  и ночными росами. Оптимальными условиями для развития альтерна-

риоза есть темпера  24-28°С и влажность воздуха в пределах  70-100 %. На про-
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тяжении вегетационного периода возбудитель образует несколько поколений 

конидий, что благоприятствует быстрому развитию болезни. Местом сохранения 

(перезимовки) и источником весеннего возобновления патогенна являются после-

уборочные остатки пораженные альтернариозом томатная и картофельная ботва.  

 По данным Власовой Е.А. и др. [3] возбудитель слабо поражает низко-

урожайные стерильные, средне и позднеспелые образцы с индетерминантным 

типом куста. В условиях Украины генетическая устойчивость томата к альтер-

нариозу изучена не достаточно. Это обусловлено тем, что данное заболевание 

на территории Украины хотя и было распространено, однако не причиняло 

большого вреда производителям томатов и мало привлекало внимание фито-

патологов. Устойчивость к альтернариозу контролируется одной парой генов с 

частичным доминированием восприимчивости. Устойчивых сортов на 

сегодняшний день практически нет. 

  Целью наших исследований было идентифицировать генетические 

источники устойчивости среди красноплодных дикорастущих видов томата к 

фитофторозу и альтернариозу при естественном заражении, дать оценку их в 

полевых условиях и выделить относительно устойчивые с целью использования 

их в селекционном процессе.  

 Объектом исследований были  дикорастущие виды и сорта томата. На 

протяжении вегетационного периода проводили систематические наблюдения 

за появлением первых признаков болезни симптомами поражения. Интенсив-

ность и развитие болезни оценивали по 9-бальной шкале международной клас-

сификации несколько раз на протяжении вегетационного периода, начиная чрез 

5-6 дней после появления признаков болезни на растениях восприимчивых 

сортов. Вычисляли % развития болезни на растениях по общепринятой в 

фитопатологии методике. 

 Оценку селекционного материала  на устойчивость томата против 

альтернариоза проводили в условиях природной инфекции. Погодные условия 

для роста и развития растений и формирования урожая плодов томата в период 

исследований складывались по разному в условиях Института садоводства 
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(Киевская обл). Поражаемость альтернариозом проявлялась с разной степенью 

вредоносности в зависимости от гидротермических особенностей вегетацион-

ного периода и возраста растений. 

При обследовании в изучаемых образцах томата отмечалась раннее 

поражение растений альтернариозом с дальнейшим интенсивным сильным 

развитием, что вызвало повышение вредоносности. Болезнь проявлялась на 

листьях и стеблях в виде пятен, отмирание и засыхание листьев, поражение 

плодов. Степень развития ее на листьях составлял 60% , плодов-20%. 

Максимальный уровень развития болезни на природном фоне дает 

возможность сделать грубый отбор устойчивых растений к альтернариозу. 

Оценка изучаемых образцов томата к фитофторозу и альтернариозу 

представлены в таблице. 

В результате проведенного анализа изучаемых образцов установлено, что 

дикорастущие виды томата являются более устойчивыми  к  фитофторозу и 

альтернариозу чем культурные сорта. 

Среди изучаемых дикорастущих видов томата наиболее устойчивыми к 

фитофторозу оказались образцы L. esc.var racemigerum, L. cheesmanii .var. 

minor как при естественном так и искусственном заражении. 

К альтернариозу наиболее устойчивыми оказались образцы L. 

esc.varracemigerum, L. cheesmanii .var. minor, L. esc. var. pimpinelifolium.  

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что дикорастущие виды и 

разновидности более устойчивы к болезням чем их культурные сородичи.  

 

Таблица - Оценка образцов томата на устойчивость к основным болезням в 2016-2018 годах  

(среднее в балах) 

Название 

образца 

Фитофтороз 
± к стандарту 

Альтернариоз 

±
 к

 

ст
ан

д
ар

ту
 

природный 

фон 

искусственный 

фон 

природный 

фон 
Природ-

ный 

Искусст-

венный 

Стандарт 

Лагидный 
4 5 - - 1 - 

L.esc.var. 

pimpinellifolium 
3 5 -1 0 1 0 

L.esc.var. 

Cerasiforme 
3 4 -1 -1 3 2 

L.esc.var. 

Raсemigerum 
2 3 -2 -2 1 0 
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L.cheesmanii 

var. minor 
1 2 -2 -3 1 0 

L.chilense 4 6 0 1 2 1 

Искорка 6 8 2 4 2 +1 

Дружба 3 4 -1 -1 2 +1 

Колджей 2 3 -2 -2 2 +1 
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УДК: 631.559:633.35    Природничі  науки 

                                                                                            

ГОРОХ – ЦІННА ЗЕРНОБОБОВА КУЛЬТУРА 

 

Ю.М. Шкатула,  

канд. с.-г. наук, доцент 

                                                     А.В. Яковенко, аспірант 

                                   Вінницький національний аграрний університет   

Горох (Pisum L.) представлений декількома видами, з яких найбільш 

розповсюджений поліморфний вид Р. Sativum L. - горох культурний посівний. 

Зерно гороху містить білка - 24-28 %, крохмалю - 50-52 %, цукру - 8, 

жиру - 1,2-1,5, клітковини - 3,5-6,0 і золи - 2,5-3,3 %, а зелена маса - води -46,9-

50 %, білку - 2,6-10 %, жиру - 1-2, клітковини - 14,2-18, БЕР - 30-40 % та золи - 

1,7-2%. В 100 кг зерна гороху міститься 112,2-116,4 корм. од., а зеленої маси -

14-17 корм. од. 

Горох широко використовують у тваринництві, як зелений і концентрова-

ний корм, сіно, сінаж та для виробництва трав'яного борошна. Порівняно 

короткий вегетаційний період та спроможність накопичення азоту в ґрунті за 
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рахунок засвоєння його з повітря бульбочковими бактеріями визначають горох, 

як один із кращих попередників озимих культур. Середня врожайність насіння 

гороху у світовому землеробстві становить 11,8 ц/га,  в Україні 18-25 ц/га 

(окремі господарства при вирощуванні за інтенсивними технологіями збирають 

по 40-50 ц/га). Під горохом у країні зайнято 286,5 тис. га ріллі. Гороху властива 

симбіотична фіксація атмосферного азоту - до 100 кг/га, що на 30-35% 

забезпечує власні потреби рослини. У зв'язку з цим, горох є хорошим 

попередником для інших культур у сівозміні, зокрема для озимої пшениці.  

Загальна зібрана площа гороху у Вінницькій області в середньому  за 

2009-2011 роки становила 11740,2 га., урожайність насіння гороху  була на 

рівні 20,8 ц/га. Слід відмітити, що урожайність гороху в порівнянні з 2009 

роком зменшувалась, так у 2009 році урожайність насіння гороху становила 

24,9 ц/га, в 2010 році – 17,2 ц/га., в 2011 році урожайність збільшилась до 20,2 

ц/га. Найвища урожайність гороху була відмічена у  таких районах, як Тростя-

нецький – 36,2  ц/га; Крижопільський  29,4  ц/га;  Шаргородський  – 26,8 ц/га. 

Виробництво зернових і зернобобових культур по всіх категоріях госпо-

дарств у Вінницькій області збільшилося від 4243,6 тис. тонн у 2011 році до 

4852,3 та 5063,1 тис. тонн у 2013 та 2014 рр. Слід відмітити, закономірну тенден-

цію росту не лише посівних площ під сільськогосподарськими культурами, але 

інтенсифікацію виробництва. Тобто, збільшення валового збору сільськогосподар-

ських культур забезпечується підвищенням рівня урожайності, як і у високо роз-

винутих аграрних країнах Європи. Урожайність зернових і зернобобових культур 

по всіх категоріях господарств Вінницької області характеризується закономірним 

зростанням. Так, рівень середньої урожайності у 2011 році складав 4,93 т/га, а у 

2013 та 2014 роках 5,57 та 6,07 т/га, виключенням є урожайність 2015 року –4,64 

т/га, що обумовлено об’єктивними причинами погодних умов, які склалися. 

Горох є азотфіксуючою рослиною, тому азотні добрива під нього не 

вносять. Засвоєння азоту з повітря починається у фазі 2-3 листків. Невелику 

дозу азоту (20-30 кг/га д.р.) вносять лише у випадку, якщо під час сівби запаси 

нітратного азоту в орному шарі ґрунту менші, ніж 30 мг/кг [6,9, 12]. 
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Для покращення симбіотичної фіксації азоту необхідно застосувати моліб-

ден, цинк і бор, якщо в 1 кг ґрунту їх міститься менше 0,3 мг. Для цього викорис-

товують суперфосфат, збагачений цими елементами. Якщо суперфосфату немає, 

мікроелементи застосовують при протруюванні насіння (100 г на 1 ц насіння), 

або обприскують посіви під час вегетації (150-300 г/га). Особливо цінним є мо-

лібден, який впливає на симбіотичну азотфіксацію. Його вплив на врожайність 

прирівнюється до внесення 30 кг/га д.р. азоту. Молібден і бор покращують над-

ходження азоту в рослини гороху. Цинк сприяє засвоєнню рослинами калію і 

магнію. Підвищують врожайність гороху також мідь, кобальт та ін. 

Таким чином, недостатній і нестабільний рівень врожайності цієї цінної 

культури зумовлений далеко не повним використанням усіх технологічних 

засобів підвищення врожайності, які б максимально відповідали вимогам 

сучасної агротехніки. 

____________________________________________________________________ 

УДК 621       Технічні науки 

 

КОНЦЕПЦІЯ 5G В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Дунець В.Л. 

науковий керівник, 

доцент, зав.кафедри  радіотехнічних систем 

факультету прикладних інформацйних технологій  

та електроінженерії 

Тернопільський національний технічний 

 університет імені Івана Пулюя 

м. Тернопіль, Україна 

  Булич І.В., 

студент факультету прикладних 

 інформацйних технологій та електроінженерії 

Тернопільський національний технічний 

 університет імені Івана Пулюя 

м. Тернопіль, Україна 

Актуальніcть дослідження полягає в аналізі інтернету речей та тісному 

зв’язку з розвитком мережі 5G. 
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На даний час у світі інтернет речей є однією з найперспективніших 

технологій останніх років, що вже сьогодні фактично створює сотні нових 

продуктів і призводить до появи нових компаній на ринку, які диктують свої 

умови IT-гігантам. Проте, без впровадження технології 5G інтернет речей не 

буде повною мірою реалізований. Переваги інтернету речей, які вже доступні і 

які ще в процесі розробки можна краще продемонструвати на прикладах, тим 

паче, що сфер використання цієї технології дуже багато. 

Інтернет речей (Internet of Things, скорочено IoT) - це глобальна мережа 

підключених до Інтернету фізичних пристроїв - «речей», оснащених сенсорами, 

датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об'єднані за допомо-

гою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформАції. Інтер-

нет речей об'єднує реальні речі в віртуальні системи, здатні вирішувати абсо-

лютно різні завдання. Ключова ідея концепції - з'єднати між собою всі об'єкти, 

які можна з'єднати, підключити до мережі та керуванню цими об’єктами. 

Умовно можна розділити всі IoT-проекти на дві групи в залежності від 

типу комунікації пристроїв: масові (Massive MTC) і критичні (Critical MTC). 

Масові IoT-проекти - це «розумні» будинки, лічильники, рішення для 

відстеження вантажоперевезень або сільського господарства. 

Основними вимогами тут є - низька вартість пристроїв і їх мінімальне 

енергоспоживання.  

Критичні IoT-проекти комунікації, - це ультранизька затримка передачі 

сигналу (менше 5 мсек) і надвисока надійність мережі. Прикладами таких 

додатків можуть бути автономні автомобілі, керування транспортними 

потоками, віддалена хірургія або управління промисловим обладнанням. Ці 

рішення поки існують у вигляді прототипів або тестових зразків, так як для їх 

реалізації потрібні мережі наступного покоління - 5G. [3] 

Стандарт 5G має забезпечити такі характеристики: пікова швидкість 

завантаження даних на одну базову станцію до 20Гб/с; швидкість завантаження 

даних до 100 Мб/c та вивантаження до 50 Мб/c для одного абонента; можли-

вість абонентському пристрою рухатись зі швидкістю до 500 км/год між 
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базовими станціями (наприклад, у швидкісному потязі); можливість пристроям 

перемикатись між режимом заощадження енергії та повністю робочим за 10 мс; 

затримки до 4 мс за сприятливих умов, і до 1 мс для спеціалізованих з'єднань; 

передача даних зі швидкістю 1 Гб/c водночас для багатьох користувачів на од-

ному поверсі будівлі та можливість роботи до 1 млн пристроїв на 1 км².[1 c.305] 

 Але в контексті використання 5G IoТ-пристроями швидкість, все ж, не є 

визначальним фактором. На перше місце тут виходить надійність мережі, мініма-

льна затримка сигналу і можливість масового підключення різних «розумних» 

пристроїв зі своїми конкретними завданнями і безперебійність їх взаємодії. 

Тобто п’яте покоління повинне повністю впоратись з поставленим завданням. 

Особливість 5G в тому, що в рамках однієї мережі буде одночасно підтри-

муватися робота додатків і пристроїв з широким спектром характеристик. Це 

досягається завдяки «сегментації» мережі на фрагменти, кожен з яких призна-

чений для певних потреб. Однією з головних задач, які покликаний вирішити 

стандарт 5G, є забезпечення переходу індустрії зв'язку та економіки в цілому до 

масового IoT. Це дуже важливий момент - завдяки 5G зміниться величезна 

кількість традиційних індустрій. 5G дасть старт масового впровадьження 

робототехніки в побуті і в бізнесі. Тобто десятків мільйонів онлайн-пристроїв, 

що виконують різну роботу. 

Для використання всіх переваг IoT-концепції і можливостей 5G, 

розрізнені сьогодні системи повинні навчитися взаємодіяти і обмінюватися 

інформацією. На данному етапі розвитку існують такі стандарти: eMTC 

(enhanced Machine-Type Communication) розгортається на основі мобільних 

мереж LTE, а EC-GSM-IoT (Extended Coverage - GSM - Internet of Things) 

працює поверх мережі GSM. Але найбільш популярний - стандарт NB-IoT 

(Narrowband IoT). Єдиної «мови спілкування» розумних пристроїв наразі немає. 

Вирішення цієї проблеми є складною і затратною за часом і фінансами, але 

розробники додатків і виробники пристроїв спільно з компаніями, які 

впроваджують IT-системи, повинні будуть домовитися про необхідний 

мінімумі загальних стандартів і протоколів. [2] 
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Зараз у світі вже почали розробку спеціальної концепції, що отримала 

назву «Соціальний Інтернет речей» (Social IoT або SIoT). 

Її суть полягає в створенні сервісної платформи, що об'єднує в одну 

глобальну соціальну мережу людей і пристрої. Безмежні можливості такої 

мережі отримувати і акумулювати колосальні потоки інформації, з'єднані з 

пристроями, здатними самостійно генерувати контент, дозволять конструювати 

різні сервіси з практично будь-якою конфігурацією, отримуючи при цьому 

потрібні продукти або рішення. 

Сюди відносяться як різні побутові потреби, наприклад, налаштування 

систем охорони, «розумний дім», розваги, так і рішення бізнес-потреб: 

електронна комерція, управління персоналом. 

Коли це станеться, «розумні» пристрої в величезних кількостях зможуть 

організовуватися в глобальну мережу фізичних об'єктів, що підключаються до 

Інтернету через шлюзи (хаби або спеціалізовані IoT-платформи). Останні 

виконують необхідну трансляцію між протоколами, які використовуються в 

мережах зв'язку і в самих пристроях. При цьому шлюзом зможе виступати і 

безліч апаратних платформ, починаючи від звичайних роутерів і закінчуючи 

спеціалізованими «коробковими» рішеннями. [4] 

Концепція ІоТ та впровадження технології 5G безумовно якісно вплинуть 

на розвиток технологій, економіки, бізнесу, медицини та на життя звичайних 

людей. 

Наприклад, мобільний оператор Verizon провів аналіз і визначив, що 

сьогодні до 50% зібраного врожаю ніколи не досягає кінцевого споживача. Ця 

проблема може бути вирішена завдяки автоматизованій системі логістики 

продуктів харчування. Також, близько 25% врожаю може бути збережено 

завдяки онлайн-моніторингу погодних умов. Це може бути одним зі складових 

вирішення глобальної проблеми голоду. 

В Австралії вже зараз за допомогою переносних датчиків лікарі можуть 

віддалено відслідковувати стан здоров'я пацієнтів і реагувати в режимі 

реального часу.  
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А мобільний оператор AT&T в США розробив систему, покликану 

вирішити одну з найнебезпечніших проблем для літніх людей - несподівані 

падіння. Невеликий пристрій автоматично визначає різку зміну положення тіла 

власника і зв'язується з колл-центром для надання негайної допомоги. Навіть 

таке невелике IoT-рішення істотно покращує якість життя людей. 

У житті людей стане менше місця для побутових проблем. Вже сьогодні 

вони допомагають оптимально витрачати тепло, воду, світло і економити на 

оплаті комунальних послуг. 

Проте, ризики є. Головний з них - це питання безпеки. Експерти 

запевняють, що до 80% пристроїв будуть уразливі ззовні. У сегменті 

промислового інтернету речей проблема вирішується радикальним чином: 

жорсткі правила і нормативи, а також спеціальні протоколи безпеки. Для 

критичних пристроїв, як уже згадувалося, буде необхідна абсолютна надійність 

мережі, адже найменший збій може призвести до травм або загибелі. [2] 

Однією з головних задач, які покликаний вирішити стандарт 5G, є 

забезпечення переходу індустрії зв'язку та економіки в цілому до масового IoT. 

Це дуже важливий момент - завдяки 5G зміниться величезна кількість 

традиційних індустрій. 5G дасть старт масового впровадження робототехніки в 

побуті і в бізнесі. Тобто десятків мільйонів онлайн-пристроїв, що виконують 

різну роботу. Звичайно ж, необхідно вирішити питання величезного зростання 

числа пристроїв, що обслуговуються однією базовою станцією, а також значно 

знизити час відгуку мережі. Сюди ж варто додати і підтримку так званих 

Mission critical комунікацій, тобто забезпечити високу доступність і 

гарантовану доставку даних для особливо важливих додатків, систем 

життєдіяльності. Ці питання будуть вирішені в рамках 5G. П'яте покоління 

зробить стільниковий галузь каркасом, навколо якого почне формуватися 

вигляд нової економіки та зовсім новго життя людей.  

Література: 
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Тепловий насос - пристрій для переносу теплової енергії від джерела 

низькопотенційної теплової енергії (яке з низькою температурою) до споживача 

(теплоносія) з більш високою температурою. Термодинамічно тепловий насос 

аналогічний холодильній машині. Проте якщо в холодильній машині основною 

метою є виробництво холоду шляхом відбору теплоти з будь-якого об’єму 

випарником, а конденсатор здійснює скидання теплоти в навколишнє середо-

вище, то в тепловому насосі картина зворотна. Конденсатор є теплообмінним 

апаратом, що виділяє теплоту для споживача, а випарник - теплообмінним 

апаратом, що утилізує низькопотенційну теплоту та переробляє її у вторинні 

енергетичні ресурси і (або) нетрадиційні поновлювані джерела енергії. 

https://techno.nv.ua/popscience/chto-takoe-internet-veshchej-1326653.html
https://techno.nv.ua/popscience/chto-takoe-internet-veshchej-1326653.html
https://techno.nv.ua/popscience/chto-takoe-internet-veshchej-1326653.html
https://techno.nv.ua/popscience/chto-takoe-internet-veshchej-1326653.html
https://habr.com/ru/company/unet/blog/336936/
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Поняття холодильної машини 

Зазвичай холодильна машина переносить тепло від джерела, температура 

якого нижче навколишнього середовища, до джерела, що має температуру 

навколишнього середовища, - води або повітря; в цьому випадку машина 

служить для охолодження або підтримки низьких температур в певному обсязі 

- холодильній камері. 

За допомогою холодильної машини тепло можна перенести і до джерела, 

температура якого значно вище навколишнього середовища. Це тепло можна 

корисно використовувати, наприклад, для опалення. У цьому випадку холоди-

льну машину прийнято називати тепловим насосом. 

Більш конкретний опис роботи теплового насосу полягає в наступному: 

1. Незамерзаючий теплоносій, що проходить по трубопроводу, який 

укладається, наприклад, в землю, забирає по ходу якусь кількість тепла, що є в 

грунті, та нагрівається на кілька градусів. Теплоносій який проходячи через 

спеціальний теплообмінник (випарник), розташований всередині теплового 

насосу, передає накопичене тепло внутрішньому контуру теплового насоса. 

2. Внутрішній замкнутий контур теплового насосу заповнений 

спеціальним холодоагентом. Холодоагент при низькій температурі і низькому 

тиску поступає у випарник. Сам холодоагент має дуже низьку температуру 
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кипіння. Коли він проходить через випарник, забирає накопичене тепло та 

переходить з рідкого стану в газоподібне з температурою +6 град. С. 

3. Газоподібний холодоагент потрапляє з випарника в компресор, тут він 

стискається, його температура ще більше підвищується. При стисканні пари 

відбувається виділення великої кількості тепла і температура рідини 

підвищується до 35-60 град. Цельсія. 

4. Потім нагрітий холодоагент поступає в конденсатор, де відбувається 

передача тепла в контур споживання тепла - контур системи опалення та 

гарячого водопостачання.  Нагрітий до температури 45-60град. теплоносій 

спочатку поступає в накопичувальний бак для зняття пікових навантажень 

теплового насосу. Після цього нагріта вода використовується як для системи 

опалення - поступає до опалювальних приладів, так і для подачі в точки 

використання гарячої води. 

5. Холодоагент, після того як віддав тепло в систему опалення, проходить 

крізь дросельний клапан, в якому за рахунок моментального зниження тиску, 

знову переходить в рідкий стан, а температура його різко падає. Після чого 

цикл повторюється: холодоагент знову потрапляє у випарник і забирає 

низькопотенційне тепло [1]. 

Ефективність використання теплового насосу залежить від його 

коефіцієнту перетворення, який визначається відношенням кількості тепла в 

кВт, отриманого від теплового насосу, до витрат енергії для роботи компресора 

(приводу) теплового насоса. Цей коефіцієнт може бути від 2,5 до 5 для різних 

типів теплових насосів. Так пояснюється велика ефективність використання 

теплового насосу: тепловий насос, наприклад, споживає 1 кВт електричної 

енергії, а в залежності від типу теплового насоса і умов його експлуатації, 

забезпечує 3,5- 7 кВт теплової енергії. Так визначається ККД, або коефіцієнт 

перетворення теплового насосу. Основне правило - якщо меншою буде різниця 

температур між вхідною та вихідною температурою теплоносія в системі 

споживання, тем менше треба затратити енергії компресору теплового насосу 

для нагріву теплоносія до потрібної температури. Коефіцієнт корисної дії 
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теплового насоса (ТН) найвищий при використанні ТН в низькотемпературних 

системах опалення - системах з теплими підлогами чи фанкойлами, або з 

радіаторами, розрахованими на знижену температуру подачі. 

Теплові насоси в холодну пору року опалюють приміщення, а в теплу 

пору року використовуються для охолодження повітря в будинку. В такому 

випадку тепло з повітря приміщень будинку забирається та передається назад у 

землю, повітря чи у водоймище. Багатофункційність використання є однією з 

найважливіших переваг теплових насосів. 

На сьогоднішній день теплові насоси - геотермальні, повітряні чи водяні, є 

найбільш ефективним, екологічним та енергозберігаючим видом теплотехнічного 

обладнання, що використовується для опалення, кондиціонування приміщень та 

гарячого водопостачання. Навіть в умовах відсутності державної підтримки та 

стимулювання впровадження такої енергоефективної техніки для населення Укра-

їни, при високих первинних інвестиціях, реальних кращих за теплові насоси 

альтернатив на сьогоднішній день не існує. Ціни на теплові насоси в зв'язку зі зро-

станням темпів їх використання та все більшою популярністю в світі, знижуються. 
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   За останні роки питання якості і використання автомобільних бензинів 

набули нового значення і стали в ряд з важливими проблемами, від вирішення 
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яких залежить технічний прогрес і розвиток економіки. В наш час вимоги до 

якості автомобільних бензинів досить високі, а для сучасних двигунів 

приходиться розробляти нові види палив з покращеними експлуатаційними 

характеристиками. Розробка нових сортів бензинів і покращення існуючих 

повинна здійснюватись з урахуванням та співпрацею з автомобільною і 

нафтопереробною галузями. Від того, наскільки вдало підібраний бензин, 

залежить довговічність двигуна, його надійність і екологічність експлуатації. З 

іншої сторони, вибір бензину визначає напрям розвитку нафтопереробної 

галузі. Завищення вимог до якості бензинів ведуть до невиправданих витрат на 

освоєння нових процесів отримання таких палив, а відповідно, до підвищення 

їх вартості. Зниження вимог зменшує термін служби двигуна, довговічність і 

надійність його роботи, ускладнює обслуговування. 

Використання природних глин у промисловості і у заходах по охороні 

навколишнього середовища обумовлене їх мінеральним складом і фізико-

хімічними властивостями, які, в свою чергу, визначаються будовою глинистої 

частини та її розмірами [1, с.80]. Це доцільно з точки зору екології, оскільки 

глинисті мінерали практично не містять речовин, які забруднюють акваторії і є 

природним компонентом даних відкладів. Дослідницьких робіт, в яких 

розглядаються питання поглинання неполярних вуглеводнів глинами є 

недостатньо. Вивчення механізму їх поглинання має як теоретичне, так і 

прикладне значення. Завдання удосконалення існуючих екологічно безпечних 

комбінованих технологічних процесів адсорбційного очищення вуглеводневих 

сумішей в системах з природними дисперсними сорбентами, що забезпечують 

дотримання форматів запобігання впливу на довкілля та життєдіяльність 

людини є безумовно актуальними. Спектр галузей промисловості, де вже 

сьогодні використовують природні адсорбенти з різними типами активації, є 

досить значним ізбільшується з кожним роком у зв’язку із освоєнням нових 

покладів [2,с.140]. В роботі для очищення вуглеводневих сумішей  використано 

глауконітової породи Карачієвецького родовища Хмельницької області, що 

являють собою  складний калієвовмісний водний алюмосилікат, мінерал з 
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групи гідрослюд підкласу шаруватих силікатів непостійної і складної будови. 

Виражається усередненою формулою, яка має склад (K, Ca, Na)<1(Al, Fe
3+

, Fe
2+

, 

Mn)2[(OH)2 |Al0,35Si3,65O10].  Містить (%): SiO2 - 44-56; Al2O3 - 3-22; Fe2O3 - 0-

27; FeO - 0-8; MgO - 0-10; K2O до 10%, H2O - 4-10%.  Відомі також домішки  Li і 

В [3,с.80; 4, с.77]. 

За результатами досліджень, встановлено фракційний та елементний 

склад мінеральної сировини. Спектри рентгенівської дифракції – вихідних 

зразків глини відображають аморфність структури, низький ступінь 

кристалічності і малий розмір частинок зразків. Мінеральний склад сировини 

представлений в основному глауконітом 70 - 75 мас. %, кварцом 20 мас. %, 

польовим шпатом близько 4%. У зразках також присутні незначні домішки 

карбонатів (кальцит) і оксидів титану, що сумарно не перевищує  1 - 2% мас.  

Морфологія вихідних зразків глауконіту, представлена шаруватою 

структурою у вигляді ізометричних дрібно дисперсних плитчастих частинок. 

Зразки термічно активованого глауконіту відрізняються диспергованістю 

глинистих агрегатів та істотним збільшенням дрібних еластичних агрегатів 

кристалітів [6,с.115; 7, с.324]. 

Спектри ІЧ-Фур'є вказують на співіснування Fe- та Mg - насичених фаз в 

октаедричних шарах глинистого мінералу та наявність ізоморфних заміщень 

алюмінію в тетраедричному шарі для природного  глауконіту [8,с.188; 9, с.174]. 

В роботі вивчено і експериментально обгрунтовано доцільність 

використання ультразвукового перемішування вуглеводневої суспензії на 

протязі 5 хв. Найвищі показники октанового числа за дослідницьким та 

моторним методами (96,99 та 81,73 відповідно) констатовано для зразка 

бензину, очищеного глауконітом масою 0,3 г при перемішуванні ультразвуком 

на протязі 5хв. При термічній активації глауконіту спостерігається зворотно-

пропорційна залежність впливу температури на ефективність очищення 

вуглеводневих  сумішей, а відповідно, як  на показники ОЧ за дослідницьким та 

моторним методами, так і на тиск насиченої пари. Оптимальна температура 

обробки природного глауконіту становить 400ºС, час обробки  - 1 год.  
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 Доведено, що мінеральний сорбційний матеріал на основі глауконітової 

глини не змінює основних експлуатаційних характеристик палива, а 

використання бензинів, очищених за допомогою глин вирішить проблему 

зниження токсичних викидів автотранспорту в атмосферу. Виявлено, що 

завдяки очищенні вуглеводневих сумішей за допомогою  глауконітових  глин,  

можна зменшити токсичні викиди СО, CO2 та вуглеводнів. при чому в 

активному режимі двигуна за результатами досліджень  вміст СО змінюється в 

межах від 2,76 до 1,32, СО2 – від 13,37 до 10,24, а вуглеводнів – в межах 0,377 

до 0,299.  Це дасть можливість отримати моторні палива високої якості і з 

пониженою токсичністю[10, с.188; 12, с.506].  

Отримані результати досліджень структурних, фізико-хімічних власти-

востей природних мінералів дозволяють розробити теоретичні та практичні 

основи цільової зміни комплексу специфічних властивостей, що задовольняють 

основні вимоги, які висуваються до сорбційних матеріалів. Хімічна та термічна 

стабільність глауконітів, а також іонообмінні властивості, відкривають 

можливості для створення пористих матеріалів на основі природних мінералів з 

контрольованими властивостями, що здатні замінити синтетичні аналоги, 

отримання яких пов'язане з високими технологічними витратами. 
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   Труби з композиційних матеріалів представляють з себе композит з 

декількох шарів. Зазвичай вони мають гладкий внутрішній шар, який зазвичай є 

полімером, тобто не піддається корозії на відміну від металевих труб. Для 

жорсткості одним з шарів використовують армуючий шар. Він переважно 

складаються з просочених в смолі або іншій речовині волокон.  З цією ціллю 

найчастіше використовують скловолокно. Механічні властивості є залежними 

від способу укладки цього волокна (укладання вздовж осі та навколо неї). 

Також внутрішнім шаром може бути алюмінієвий або мідний центральний шар. 

Зовнішнім шаром використовують полімерний шар. 

   Такі труби, завдяки тому що вони складаються з декількох матеріалів, 

мають високу міцність, легко монтуються, мають гарну гнучкість, надійні та 

недорогі. 

   Для опалення та водопостачання найчастіше використовують пласти-

кові труби. Завдяки полімерному покриттю на внутрішній поверхні вони мають 

в десятки разів меншу шорсткість порівняно з металевими трубами, які 

використовуються в схожих умовах. Завдяки цьому знижуються гідравлічний 

опір та підвищуються стійкість до утворення на внутрішній поверхі сторонніх 

речовин. Вони практично не піддаються корозії. Використовуються в гарячoму 

водопостачанні до 70 ˚С та опаленні до 90 ˚С. Можуть працювати під тиском до 

20 бар. Мають високий термін споживання – понад 50 років. Втрати тепла через 
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поверхню набагато менші через те що вони мають набагато більший опір 

теплопередачі чим звичайні металеві труби. 

   Такі труби дуже легко монтувати. Монтаж відбувається за допомогою 

своєрідного паяльника, кінці труб або фурнітура нагрітими та розплавленими 

краями просто скріплюються між собою.  

   Проведемо розрахунок труби діаметром 20 мм та товщиною стінки 3 мм 

за формулою Лапласа: 

  
  
 
  
  
 

Р

 
 

Так як    прямуватиме до 0, а    прямуватиме до нескінченності тоді 

будемо мати : 
  

  
 

Р

 
. Звіди знайдемо широтні напруження, які може витримати 

така труба:    
Р  

 
. Звичайні пластикові труби повинні бути розраховані на 

тиск в системі близько 20 атмосфер, тоді 

   200000*10/3=6.6 10^5 Па. 

Тобто такі труби можуть витримувати широтні напруження більше 6 

атмосфер. 

Таким чином, композитні або монополімерні труби є дуже гарною альтер-

нативою металічним трубам. Вони не поступаються їм по міцності та стійкості 

до корозії, тому знайшли широке застосування в багатьох галузях 

промисловості.   
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Использование системы остаточных классов (СОК) является в настоящее 

время одним из перспективных направлений развития информационных 

технологий. СОК называется система счисления, в которой произвольное число 

N  представляется в виде набора наименьших неотрицательных остатков по 

модулям , , ,
1 2

m m m
n

, т.е.  , , ,
1 2

N
n

   . Здесь (mod )N m
i i

  . При этом, 

если числа m
i
 взаимно простые, то такому представлению соответствует только 

одно число N  диапазона  0, M , где  
1 2

M m m m
n

 . 

Вместе с известными достоинствами СОК возникают серьезные 

трудности при реализации немодульных, так называемых сложных, операций, 

для выполнения которых необходимо знание цифр операндов по всем разрядам. 

Поскольку реализация каждой из сложных операций основана на определении в 

явном или неявном виде позиционных характеристик чисел, получив решение 

одной из немодульных операций, можно найти решения остальных. При этом, 

как показали исследования, в качестве базовой операции целесообразно 

принять операцию определения принадлежности числа данной половине 

диапазона. 

Пусть системой оснований полиадического кода также является система , , ,
1 2

m m m
n

. 

Тогда число N  в полиадическом коде представляется следующим образом 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1i i n n n nN m m m m m m m m m m m m                , 
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где 
i - i -я позиционная характеристика 0 1, 1,2, ,i im i n    . 

Будем отличать числа первой 1 0 1
2

M
R N    и второй 2 1

2

M
R N M     

половины диапазона. Тогда 
1, 0

2, 1

n

n

R
N

R









. 

Известны два основных алгоритма определения принадлежности числа 

данной половине диапазона. 

Сущность первого алгоритма (А1) состоит в последовательном 

вычитании некоторых констант, получаемых простой их выборкой из 

предварительно составленных таблиц для заданной системы модулей и их 

иерархии, до приведения  , , ,
1 2

N
n

    к   0,0, ,0, nN
n

   . 

На рис.1 для системы модулей  
1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m     представлен 

график зависимости времени реализации алгоритма  А1 от величины числа. 

Среднее время (количество итераций) T  по данному алгоритму  1

1

s

t

T

s

t

t

tk

T

k









,  где 

1,2, ,t s – величина числа,  
tk - количество чисел величины t . 

                       

Рисунок 1.Зависимость времени                 Рисунок 2.Зависимость времени 

          реализации алгоритма  А1                     реализации алгоритма  А2   

          от величины числа                        от величины числа 

  

Для той же системы модулей 
1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m       

1 2,20АT  .   
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                              Таблица 1                                                Таблица 2 

      Работа алгоритма А1                             Константы первой итерации 

                     

                    

   

 

 

 

 

                                                                 

                   

Таблица 3        Таблица 4            

Константы второй итерации                         Константы третьей итерации                                                                                                  

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 иллюстрирует работу алгоритма А1 для определения 

принадлежности числа 71N   данной половине диапазона в системе модулей 

1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m    . Количество итераций 1 3АT  . В табл.2-4 записаны 

константы, необходимые для работы алгоритма. 

Сущность второго алгоритма (А2) состоит в следующем. Представление 

числа N  в полиадическом коде может быть переписано, как  

               Модули 

 3 5 7 2 

    
Остатки Константы 

0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 2 2 0 

       

Модули 3 5 7 2 

Число 71 2 1 1 1 

Итерация 1 -- 2 2 2 0 

    0 4 6 1 

Итерация 2 -- 0 4 2 1 

    0 0 4 0 

Итерация 3 -- 0 0 4 0 

    0 0 0 0 

Модули 

5 7 2 

   
Остатки Константы 

0 0 0 

3 3 1 

1 6 0 

4 2 1 

2 5 0 

Модули 

7 2 

  Остатки Константы 

0 0 

1 1 

2 0 

3 1 

4 0 

5 1 

6 0 
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1 1 2 2 2 1 2 1 1( ( ( ( ))))i i n n n nN m m m m m                . Тогда определение 

, 2,3, , 1i i n     производится делением 
1iN 

 
на 

1im   с сокращением объема 

диапазона в 
1im   раз на каждой итерации, а величина 

1  i i i     , где 

1
1

1

(mod )( )i
i i

i

m
m


 





  и (mod ).i i im   Результат итерации  

1 20,0,( ,0, , , ),ii i nN      . 

На рис.2 для системы модулей  
1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m     представлен 

график зависимости времени реализации алгоритма  А2 от величины числа. 

Среднее время сравнения (количество итераций) по данному алгоритму 

2 3,43АT  . 

Табл.5 иллюстрирует работу алгоритма А2 для определения 

принадлежности числа 11N   данной половине диапазона в системе модулей 

1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m    . Количество итераций 
2 3АT  .  

                                         Таблица 5  

   Работа алгоритма А2 

Число 

Модули 

3 5 7 2 

Остатки 

11 2 1 4 1 

Итерация 1  -2 

  

  

9 0 4 2 1 

Итерация 2  : 3 

  

  

3 == 3 3 1 

Итерация 3  

 

-3 

 

  

0 == 0 0 0 

 

Для увеличения быстродействия алгоритмов автором было введено  

представление чисел одновременно в прямом и обратном кодах с переходом в 

процессе работы алгоритма от одного представления к другому. 
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При задании числа N  остатками число  , , , )
1 2

N
n

    является 

представлением числа ( , , , )
1 2

N
n

    в обратном коде, где ( 1)m
i i i

     - 

обратный код остатка 
i

 .  

При задании числа N  в полиадическом коде число 

1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
N m m m m m m m m m m

i i n n n n
          

   
  

является представлением числа 

1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
N m m m m m m m m m m

i i n n n n
          

   
  

в обратном коде, где ( 1)m
i i i

     - обратный код позиционной 

характеристики i
 . 

         

Рисунок 3.Зависимость времени        Рисунок 4.Зависимость времени  

реализации алгоритма  А1м                реализации алгоритма  А2м         

от величины числа        от величины числа 

 

Пусть А1м, А2м - первый и второй алгоритмы соответственно для работы 

с исследуемыми числами, представленными одновременно в прямом и 

обратном кодах. На рис.3 и рис.4 той же системы модулей  

1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m     представлены графики зависимости времени 

реализации алгоритмов  А1м и  А2м от величины числа. 

Среднее время сравнения по алгоритму А1м 
1 1,75А мT  . Увеличение 

среднего быстродействия по отношению к алгоритму А1 1
1

1

2,20
1,76

1,75

А
А м

А м

T

T
    . 

Среднее время сравнения по алгоритму А2м 
1 2,42А мT  . Увеличение 

среднего быстродействия по отношению к алгоритму А2 2
2

2

3,43
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2,42

А
А м

А м

T

T
    . 

0

1

2

3

4

0 100 200 300В
р

ем
я 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 
ал

го
р

и
тм

а 

Величина числа 

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300В
р

ем
я 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 
ал

го
р

и
тм

а 

Величина числа 



40 
 

Табл.6 иллюстрирует работу алгоритма А1м для определения 

принадлежности числа 71N   данной половине диапазона в системе модулей 

1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m    . Количество итераций 
1 2А мT  .   

                                             Работа алгоритма А1м 

 

 

 

 

 

 

Выигрыш в быстродействии 

1
1

1

3
1,5

2

А
А м

А м

T

T
    . 

Табл.7 иллюстрирует работу алгоритма А2м для определения 

принадлежности числа 11N   данной половине диапазона в системе модулей 

1 2 3 43, 5, 7, 2m m m m    . Количество итераций 
2 2А мT  .  

                                                                                           Таблица 7  

                              Работа алгоритма А2м 

Число 

Модули 

3 5 7 2 

Остатки 

11 2 1 4 1 

 

3 = 3 3 1 

Итерация 2 = - 3 

  0 = 0 0 0 

 

Выигрыш в быстродействии 2
2

2

3
1,5

2

А
А м

А м

T

T
    . 

Модули 3 5 7 2 

Число 71 2 1 1 1 

Модули 3 5 7 2 

Число 138 0 3 5 0 

Итерация 1 -- 0 3 3 1 

    0 0 2 1 

Итерация 2 -- 0 0 2 0 

    0 0 0 1 

Число 

Модули 

3 5 7 2 

Остатки 

198 0 3 2 0 

Итерация 1 : 3 

   66 = 1 3 0 
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Таким образом, рассмотрены вопросы реализации в системе остаточных 

классов  немодульной операции определения принадлежности числа данной 

половине диапазона. Определены временные оценки алгоритмов выполнения 

этой операции. Полученные результаты позволяют сделать заключение об 

эффективности рассмотренных  алгоритмов. Показано, что на основе данных 

подходов достигается увеличение быстродействия  немодульной операции 

определения принадлежности числа данной половине диапазона. 

Представляется целесообразным использовать рассмотренные подходы в 

качестве перспективных направлений исследования системы остаточных 

классов. 

____________________________________________________________________ 

УДК 551.3.                                                                                            Технічні науки 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ 

 

Хомич Є. О., 

студентка архітектурного факультету 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

м. Полтава, Україна 

В індустріально і економічно розвинених країнах ефективне рішення 

проблеми переробки твердих побутових відходів (ТПВ) є стратегічним 

напрямком державної екологічної політики. У Звіті Агентства з охорони 

навколишнього середовища [1, с.169] зазначено, що за показником кількості 

утворення відходів на одного жителя США займає лідируючу позицію. У 

дослідженні Дж. Шайерса [2] зазначено, що за рік на одного жителя США 

припадає близько 700 кг ТПВ. Така ж ситуація спостерігається в Німеччині та 

Швейцарії.  

Проблема утилізації та використання ТПВ для України, залишається 

актуальною, бо ще й досі не має повного теоретичного та практичного 

вирішення. Проблеми утилізації ТПВ підіймаються як на державному, так і на 
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регіональному рівнях, але при цьому відсутній комплексний підхід до 

вирішення проблем утилізації ТПВ [3].  

Прийнятий в Україні Закон про відходи діє неефективно через відсутність 

відповідної інфраструктури, а також надійного фінансування заходів щодо 

поводження з відходами. 

Забруднення навколишнього природного середовища відходами 

виробництва та споживання набуває все більшої гостроти. Відсутність 

ефективної системи поводження з відходами на рівні регіону зумовлює 

накопичення їх значної кількості у місцях видалення, що призводить до 

антропогенного навантаження на довкілля, забруднення його основних 

компонентів: земельних, водних та атмосферних ресурсів, погіршення умов 

проживання населення області. 

Світова практика свідчить про можливість та ефективність отримання 

нетрадиційних джерел енергії (НВДЕ) за рахунок переробки ТПВ. Це дозволяє 

вирішувати проблеми енергозбереження на національному рівні. Наука та 

практика вказує на відсутність єдиного комплексного підходу до вибору методу 

переробки твердих побутових відходів. Існує широкий набір сучасних 

технологій переробки твердих побутових відходів. Аналіз їх техніко-

економічних та екологічних показників свідчить про наявність певних переваг 

та обмежень кожного методу та технології. Саме тому набуває актуальності 

проблема вибору найбільш ефективної технології та підходу до переробки ТПВ 

з урахуванням регіональних особливостей. При цьому акцент повинен робитися 

на отримання економічного, соціального та екологічного ефекту. 

Видами термічної переробки відходів є піроліз, спалювання і плазмова 

газифікація. Важливими перевагами сучасних методів такої переробки є: 

ефективне знешкодження відходів, зниження обсягу відходів до 10 разів, 

використання енергетичного потенціалу органічних відходів. 

Багато людей, які відчули "принади" звалищ, які горять або задимлених 

сміттєвих контейнерів біля під'їздів, вважають, що спалювання сміття є 

надзвичайно шкідливим для екології процесом. Але між багаттям з відходів та 
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сучасною промисловою установкою для спалювання сміття не має нічого 

спільного. Міф про шкідливість заснований на незнанні сучасних інженерних 

реалій і фізики / хімії процесу горіння. 

Проти спалювання відходів різко виступають екологи, але часто їх 

позицію важко назвати об'єктивно обґрунтованою. Безумовно, будь-який 

процес спалювання не очищує атмосферу, та й з твердими залишками потрібно 

щось робити. Але що робити з побутовими відходами, від яких вже 

задихаються багато міст? Будувати нові звалища, примножуючи пов'язані з 

ними проблеми і завдаючи величезної шкоди навколишньому середовищу? 

Екологи говорять про необхідність роздільного збору відходів, про їх 

переробку і повторне використання, аж до досягнення суспільством стану "нуль 

відходів", коли не потрібно буде нічого ні спалювати, ні закопувати в землю. 

Зараз до подібного наблизилися в одній країні – Швейцарії. З огляду на 

специфіку цієї держави і його громадян, можна стверджувати, що досягнення 

цієї країни ще довго будуть залишатися унікальними. 

Роздільний збір та переробка відходів - безумовно, правильний напрямок. 

Але це роки і десятиліття просвітницької роботи з населенням, розвиток 

законодавства, величезні інвестиції. А проблему з відходами потрібно 

вирішувати вже зараз. У проекті Національної стратегії поводження з 

відходами спалюванню відведена роль в самому кінці ланцюжка, там, де 

остаточне усунення. Згодом, можливо, так і буде, але зараз силу вогню можна і 

потрібно використовувати більш активно. 

Прикладом того, що поняття "спалювання відходів" і "екологія" не є 

несумісними, може служити сміттєспалювальний завод Шпіттелау, відкритий в 

Відні в межах міста. 

Автором зовнішнього вигляду підприємства став відомий архітектор 

Фріденсрайх Хундертвассер. Він не відразу погодився працювати над 

проектом. Як прихильник екології, Хундертвассер вважав, що сміття необхідно 

не спалювати, а переробляти, отримуючи від цього користь. Однак бургомістр 

Відня запевнив його, що тепло від спалювання сміття буде використано для 
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опалення підприємств і житла. Також архітектору було обіцяно суворе 

дотримання заходів екологічної безпеки на новому підприємстві. 

Підприємство може утилізувати 265 тис. т сміття щорічно. 

Електроенергію для своїх потреб воно виробляє самостійно. Крім цього, він 

подає тепло в 60 тис. віденських квартир. Біля підприємства в одному з ним 

стилі збудований офіс компанії, що поставляє теплову енергію. 

Шпіттелау став туристичною визначною пам'яткою. На його даху 

розташований ресторан. Поруч не тільки офісні будівлі, а й елітне житлове 

селище, дитячий садок. У вестибюлі будівлі часто проводяться художні 

виставки, а у дворі влітку проходять фольклорні фестивалі. 

На закінчення відзначимо, що будівництво підприємств, що 

використовують метод термічної переробки відходів, дозволить збільшити 

кількість перероблюваних відходів, знизить швидкість і обсяги складування 

ТПВ на полігонах ТПВ і, можливо, дозволить зайнятися переробкою 

звалищних тіл полігонів ТПВ. Необхідно дозволити поховання відходів на 

полігонах тільки після їх сортування, виділити спеціалізовані зони на полігонах 

для захоронення різних видів відходів. 

Література: 

1. Municipal Solid Waste in The United States: 2011 Facts and Figures. 

Report. EPA, May 2013. 530-R-13-001. 169 pages. 

2. Шайерс Дж. Рециклинг пластмасс: наука, технологии, практика / Пер. с 

англ. — СПб.: Научные основы и технологии, 2012. 

3. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]:  У 

п’яти книгах.  Книга друга: Організація використання енергоресурсів. Довідник 

/ Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2009. 
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УДК 655.028 Технічні науки 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ЛАМІНУВАННЯ 

 

Чепурна К. О., 

к.т.н, доцент кафедри технології  

поліграфічного виробництва  

Видавничо-поліграфічного інституту  

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут  

ім. Ігоря Сікорського» 

Для виявлення сучасного стану та тенденцій удосконалення процесу 

ламінування було здійснено патентний пошук, який проводився через 

електронні бази патентних відділів за такими країнами: Україна, США, Корея, 

Японія, Китай, Росія, Німеччина, глибина пошуку — 10 років. Ключовими 

словами для пошуку були: плівка, ламінат,  ламінування, ламінаційна [1–2]. 

Предметами патентного пошуку були: 

1. технологічний процес та обладнання для ламінування (МПК 

B32B 37/00-B32B 41/00 — виготовляння ламінованих продуктів шляхом 

поєднання раніше розрізнених шарів, що стають одним продуктом, шари якого 

залишатимуться з’єднаними); 

2. плівки та вироби, етапом виготовлення яких є процес ламінування 

(МПК В32В 23/00 — Шаруваті вироби, що містять в основному пластмаси на 

основі целюлози; МПК В32В 27/00 — Шаруваті вироби, що містять в 

основному синтетичні смоли; МПК В32В 29/00 — Шаруваті вироби, що 

містять в основному папір або картон; МПК В32В 33/00 — Шаруваті вироби, 

що характеризуються певними властивостями або особливими характерис-

тиками поверхонь, наприклад особливим покриттям поверхонь). 

Ціллю патентного пошуку було виявити тенденції розвитку процесу 

ламінування, на усунення яких проблем направлені вдосконалення, визначити 

провідних фірм-виробників матеріалів та устаткування.  

Динаміка патентування по роках та країнах зображена на рис. 1 та 2. 

javascript:%20parent.navigate2symbol(%20'B32B0037000000',%20''%20)
javascript:%20parent.navigate2symbol(%20'B32B0041000000',%20''%20)
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Рисунок 1 – Динаміка патентування за країнами 

 

 

Рисунок 2 – Динаміка патентування за роками  

В результаті патентного пошуку було виявлено, що провідними фірмами-

виробниками обладнання та матеріалів є GMP, GMP-Русском, Seal, Royal 

Sovereign, GBC, Seal, Kala, Neolt. 

Найбільш вживані ламінатори двох видів: пакетні та рулонні. Пакетні 

працюють з плівкою з наперед заданим форматом у вигляді пакетів, як правило, 

їх формат складає від розміру візитки до формату А2. 

Пакетні ламінатори випускаються в офісній та професійній версіях. 
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Офісні ламінатори прості в експлуатації і використовуються при невеликих 

обсягах роботи. Нагрівальними елементами в таких ламінаторах можуть 

виступати пластини або вали із зовнішнім нагрівом. Професійні ламінатори 

працюють на 4 або 6 валах, які нагріваються зсередини. Така конструкція 

забезпечує кращу якість ламінування.  

У рулонних ламінаторах плівка подається з рулону, що дозволяє 

працювати з більш тонкими плівками. Вони можуть працювати з продукцією 

форматів від А3 до А0. Як правило, використовуються на поліграфічних 

підприємствах з великими обсягами робіт. 

Діапазон товщин плівок для пакетних ламінаторів лежить в межах 60–

250 мкм, максимальна ширина ламінування 340 мм, швидкість ламінації 0-

25 м/хв., температура 60–160 °С, тиск до 10 МПа. 

В рулонних ламінаторах товщина плівки лежить в діапазоні 20–250 мкм, 

ширина рулону 305–2100 мм, довжина рулону 50–500 м, товщина основи, що 

ламінується, до 25 мм, швидкість ламінації 0–50 м/хв., температура валів 60–

150 °С, тиск до 16 МПа. 

Вдосконалення обладнання направлено на підвищення продуктивності, 

покращення системи теплообміну, конструкції натягу плівки, забезпечення 

рівномірного та постійного тиску та температури вздовж валів, поліпшенню 

систем охолодження, зняття статичної електрики, створенню різних систем 

управління та контролю якості процесу.  

Вдосконалення матеріалів направлено на створення плівок з різними  

фізико-хімічними та оптичними властивостями, підвищення адгезійно-

когезійного зв’язку.  

В даний час широко розвитку набув процес ламінації друкованих 

відбитків, виконаних спеціальними видами друку (цифровим, трафаретним, 

електростатичним). Продукція, виконана цими способами друку, висуває 

підвищенні вимоги до якості друкарських та післядрукарських процесів, 

оскільки, як правило, тиражі є невеликими (від одиничних), матеріали 

дорогими, порівняно з класичними методами друку, а оперативність 
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виготовлення є однією з визначальних вимог замовників.  

На сьогодні існує більше 100 різновидів плівок. Одна з основних 

характеристик плівок це товщина, яка варіюється від 25 до 355 мкм. У 

поліграфії найчастіше застосовуються тонкі  від 25 до 32 мкм, рідше 50–75 мкм, 

для захисту документів 100–150 мкм, для рекламної продукції 150–200 мкм, для 

фотографій 125–175 мкм. 

Література: 
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Стаття висвітлює жанрово-стильові особливості оповідання «Чічка» М. 

Кузьмович-Головінської. Стиль письма твору увиразнює бойківську говірку 

упереміш із вкрапленням сучасної української літературної мови. Прочитується 

ліризація, наближена до прози у віршах, насиченість густою метафорикою, 

великі естетичні можливості сприйняття прози зумовлюють лексеми, що 

підсилюють образність у контексті художнього твору.  

Ключові слова: жанр, стиль, оповідання, концепція, психологізм, час і 

простір.  

Творча спадщина української діаспорної письменниці М. Кузьмович-

Головінської (1904 – 1986) досі не здобулася на наукове потрактування. Вона є 

автором оригінальної малої прози, зокрема збірок оповідань «Вітрениця» 

http://worldwide.espacenet.com/
http://base.uipv.org/
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(1933), «Вівчар» (1935). За кордоном вийшли твори «Горбатенька» (1958), 

«Осіннє листя» (1966), «Лісовий голуб» (1970), «Сефта», (1952), «Чічка» (1954). 

Перу письменниці також належать драми «Марія» (1962), «Попудник» (1965), 

спогади «Портрет: Автобіографія» (1978), «Зарваниця» (1973), «Чужиною» 

(1977), причому, усі твори видано в м. Торонто (Канада), хоч сама авторка 

мешкала у Філадельфії (США). Її твори майстерно відтворюють довкілля, рідні 

простори Гуцульщини, Поділля, Бойківщини, в описі природи розкрито 

віддзеркалення емоційного стану ліричного героя, а також особливості 

авторського світосприйняття.  

Актуальність статті визначається необхідністю дослідження художньої 

палітри письменниці на прикладі оповідання «Чічка», уведення його в ширший 

науковий обіг.   

Мета – проаналізувати жанрово-стильові особливості малої прози М. 

Кузьмович-Головінської.   

І нині, в час комп'ютеризації, оповідання залишалося досить популярним 

жанром, який з часом зазнав певних модифікацій. Змістове наповнення психоло-

гізується, сповнене філософських роздумів про сенс буття, відчутна присутність 

драматизації, зредукованість ремарок, наративна структура схильна до внутріш-

нього мовлення, текст має ознаки ліризації, орнаменталізму. Такі жанрово-сти-

льові особливості малої прози прочитуються у творчості М. Коцюбинського, В. 

Стефаника,  Є. Ярошинської, Л. Яновської та ін.  Вищеназвані жанрово-стильові 

аспекти прочитуються й в оповіданні «Чічка».  У центрі оповіді виведено образ 

сільської дівчинки Люби, яка хвора. Вона переїхала з Поділля на  Бойківщину, 

тут знепритомніла, перелякавши сусідів. Згодом подружилась із сусідською-ро-

весницею Марійкою. Гуляючи понад схилами Карпат, Люба помітила небесного 

кольору квіти. Вона пригадала, що їх бачила поміж засушеними квітами у пала-

маря. Люба пильно стала приглядатися до живих квітів.  

Марійка спитала: «Не виділа нігда? Ни цвіла там... на долах?».  «Ні! Яка 

гарна!».  «Як називається?».  «Чічка Матінки Божої...» [2, с. 17].    

Дівчинка так захопилась чічкою, яку ніяк не називала, крім Небесною 
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Ненькою. Сюди, на схили гір щодня приходила з вірою, що чічка її оздоровить 

неодмінно. Оповідання глибоко психологічне. Психологізм нарації підсилено 

сільськими забобонами, мовляв, дівчинка не така, як усі, що їй пороблено; дів-

чинку мама не раз шукала, бо вона не хотіла мамі зізнатись, що ходить на поба-

чення з чічкою Матінки Божої, яка її порятує від болю і від посміху злих людей. 

Письменниця «звільнила» прозовий твір від побутового етнографізму, надаючи 

перевагу внутрішньому світу персонажа.  І. Денисюк зауважує: «У центрі такого 

оповідання – «маленька людина» з її радощами і смутком, а найчастіше таки з 

зажурою, з невеселою долею в умовах жорстокої дійсності» [4, с. 16].  

Прикметно, що образ природи зливається із світлою душею Люби, яка 

тікає подалі від злого ока, від неласкавих до її долі людей і знаходить розраду із 

простором, довкіллям, природою, рідною землею. Антеїзм, любов дитини до 

землі і всього, що на ній буяє, підсилюють образ дівчинки, її віру в одужання. 

Проза  позначена глибоким психологізмом, філософськими узагальненнями. 

Відчутні екзистенціальні та фольклорні мотиви, христологічна проблематика, 

елементи фантастики, що були характерні для діаспорної літератури. Пейзажні 

описи, графічні лінії доповнюють світлу внутрішню красу дівчинки.  Слушною 

є думка дослідниці Н. Алексеєнко, яка резюмує: «Побутові і пейзажні описи 

створюють ефект контрасту: побутові описи відображають картини берадісно-

го, дисгармонійного, брудного і тяжкого життя, а пейзажні замальовки 

передають гармонію і велич природи, її вічну і неперевершену красу, світ 

ідеального, вище буття» [1].  

Знаковими аспектами жанрово-стильової концепції малої прози М. Кузь-

мович-Головінської є сюжетний динамізм, змістова концентрація, психологізм, 

художня умовність, ліризація оповіді. Визначальним чинником формування 

художнього світу оповідання письменниці є оповідь у матриці екзистенційного 

світовідчуття. Авторка фокусує увагу читача на художньому осмисленні внут-

рішньо-психологічних, емоційних, світоглядних нюансів, що увиразнюють спе-

цифіку поведінки людини, закцентовують на антитетичній бінарності Я – Інші 

(соціум). Моделюючи образ юної героїні твору, прозаїк художньо відтворює 
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амбівалентність людини, акцентує (позатекстово) на морально-етичних припи-

сах і возвеличує силу Природи, на значенні підсвідомих і містичних чинників у 

її характері та долі.  

Біограф письменниці О. Мох вислювлює таку квінтесенцію: «... правдиве 

мистецтво це саме неактивність, не розруха, а спочинок у Тому, який є Правдою, 

й Добром, і Любов'ю, а відблиском недосконалим Його –земна краса. Співаючи 

земну красу за Божими слідами, Марія Головінська-Кузьмович співає голосом 

правди гімн Творцеві краси» [3, с. 14]. Проілюстрований текст свідчить, що 

автор передмови дотримується ірраціональної концепції, прославляючи всемо-

гутність понадземної Надлюдини. Такої концепції певною мірою дотримується й 

письменниця. На слова матері, щоби Люба не бігала босоніж, батько відповів 

«Досі їй нічого злого не сталося, а бліде колись обличчя вкрилось здоровою, 

засмаглою вітром та сонцем, барвою».  «Це правда, хай бігає! – годилася мама» 

[2, c.  37].  Донечці від такого діалогу стала полегша на душі, «радість розривала 

груди».  Люба впевненою була, що саме «Вона! Це Вона, Небесна Ненька і її  

чічки дали мені здоров'я!» [2, c.  37].    У даному разі авторка розкриває особи-

вості твору, в якому закладено метаморфози уявлення про людину, світ та місце 

особистості у цьому світі. Основу становлять концепції християнської теології, 

звеличення Надлюдини, втіленої в образи природи. 

Отже, в оповіданні  майстерно змодельовані побутові деталі, часопростір, 

пейзажні замальовки сповнені певним смислом, вони усебічно розкривають 

національне життя українців у чужому просторі. У жанровій матриці малої 

прози письменниця зображає світ людини, який залежить від обставин, умов, 

що в них перебуває особистість. Персонаж Марії Головінської-Кузьмович 

шукає світ поза межами власного Я, в соціумі, в діалозі з Іншим. Однак такий 

пошук призводить літературного героя до певної психологічної напруги, 

неспокою, конфліктів у протистоянні добра і зла, життя і смерті. 

Таким чином, в оповіданні «Чічка» прочитується синтез ірраціональної, 

раціональної та екзистенційної концепцій. Жанрово-стильові ознаки розкри-

вають специфіку сюжету на рівні часопросторової матриці, подієвості та 



52 
 

образності.  Дія постійно відбувається на рівні пленеризму, у відкритому 

просторі. Образ літературного персонажа змодельовано паралельно у часово-

просторових відносинах, які, взаємодіючи між собою, утворюють сюжет, що 

об’єднує весь твір у композиційно-смислове ціле. 
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На сучасному трагічному й переломному етапі розвитку української 

державності, в умовах кривавої російської агресії і брудної кремлівської 

пропаганди, що підступом і зрадою увірвалися в наше життя, спадщина 

Великого Кобзаря потребує особливої уваги, переосмислення і сприйняття без 

усіх тих політичних, ідеологічних і кон'юнктурних нашарувань, створених за 

декілька десятиліть радянським літературознавством, які, на превеликий жаль, 

ще й досі володіють умами наших багатьох співвітчизників. Це, в першу чергу, 
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стосується національно-патріотичних поглядів Тараса Шевченка, що були най-

більш спотворені, сфальсифіковані. Річ у тім, що Тарас Шевченко являв собою 

не лише принципово новий тип письменника в українській літературі, але й 

новий тип особистості, громадянина в історії України. Патріотизм Шевченків – 

дієвий, оскільки оплачений найдорожчим – свободою, здоров'ям, життям.  

Загальнолюдське поняття "свобода" Шевченко тлумачив згідно зі своїми 

людськими ідеалами гордості, мужності, непохитності й непокори перед лицем 

будь-якого деспота, вихованими на головних засадах християнської етики й 

моралі. Тому для нього внутрішня свобода, - тобто свобода думки, слова, 

почуття, совісті, - вища від свободи зовнішньої, - тобто життя на волі, особиво, 

якщо це життя пов'язане із підлабузництвом, пристосовництвом, залежністю від 

сильних світу цього, від багатства, від усього, що робить людину своїм рабом. 

Його патріотизм не на словах, а на ділі, був сповнений загальнолюдського зву-

чання, зрозумілий представникові будь-якої нації. Леонід Новиченко справед-

ливо бачив і підкреслював його загальнолюдський зміст: "Цей вогнедишний 

пафос боротьби проти всякого рабства, гноблення людини людиною, боротьби 

за свободу й гідність як окремої людини, так і цілого народу являє, треба 

думати, головну вселюдську цінність поезії українського Кобзаря" [1, с. 52].    

Тарас Шевченко постійно підносив серйозну соціально-етичну проблему 

загальнолюдського звучання: проблему людської суті. Він навчав читача розріз-

няти справжнє й фальшиве, спостерігати глибинні шари людської душі. Про цю 

вічно актуальну проблему Шевченко писав у вірші "П. С.": "Не жаль на злого, 

коло його І слава сторожем стоїть. А жаль на доброго такого, Що й славу вміє 

одурить" [3, с. 91].  А далі поет голосно і гнівно проклинає тих "добрих", які, 

користуючись людською недосвіченістю, вміють "славу одурить": "Та й тільки 

ж то. Кругом паскуда! Чому ж його не так зовуть? Чому на нього не плюють? 

Чому не топчуть!!" [3, с. 9].  Здається, що написано було тільки вчора, оскільки 

ці відверті максималістські інвективи можуть бути віднесені й до сучасних 

політичних демагогів, спекулянтів, популістів, "фарбованих лисів", що вчора 

були правовірними комсомольцями й комуністами, пропагували ідеї "соціаліс-
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тичного реалізму", "соціалістичного гуманізму", "комуністичні ідеали", а сього-

дні вдають із себе поборників демократії. До того ж, прикриваючись "вишиван-

кою, "українською мовою", "любов'ю до рідної землі", такі "демократи" є най-

більшими порушниками законів України, розкрадачами її природних багатств і 

корупціонерами. Трагедія "тих юродивих дітей", як називав їх Шевченко, - 

безпринципність і байдужісь, лицемірство, небажання розрізняти високе й 

низьке, низькопоклонство перед потворним та облудним. Як точно і влучно (а 

як сучасно!) говорить Шевченко в одному зі своїх найгіркіших віршів:  

Не так тії вороги, 

Як добрії люди – 

І окрадуть жалкуючи, 

Плачучи осудять,  

І попросять тебе в хату, 

І будуть вітати, 

І питать тебе про тебе, 

Щоб потім сміятись  [3, с. 133] .  

І в той самий час Шевченко високо цінував істинну дружбу, завжди пам'я-

тав про ті добрі справи, які робили для нього, вчорашнього кріпака, його друзі. 

Цінував своїх попередників у літературі, присвячуючи їм твори. "Катерину" поет 

присвятив В.А. Жуковському; "Б'ють пороги, місяць сходить" – Г.Ф. Квітці-Осно-

в'яненку, прямо назвавши цю поезію "До Квітки-Основ'яненка"; "Іван Підкова" – 

В.І. Штернбергу, йому ж адресовано поезію "На незабудь Штернбергові"; "Н. Ма-

ркевичу" – читаємо ми перед поезією "Бандуристе, орле сизий!"; "Гайдамаки" 

присвячені В.І. Григоровичу, а "Неофіти" – М.С. Щепкіну. Є в Кобзаря вірші-

присвяти "На вічну пам'ять Котляревському" ("Сонце гріє, вітер віє"), "Гоголю" 

("За думою дума роєм вилітає"), "Н. Костомарову" ("Веселе сонечко ховалось"), а 

поему "Єретик" присвячено Шафарикові. "Искреннему моему Якову де Бальме-

ну" – цю присвяту читаємо під назвою поеми "Кавказ", до того ж у тексті твору 

органічно звучить ліричне звернення до загиблого друга: "І тебе загнали, мій 

друже єдиний, Мій Якове добрий! Не за Україну, А за її ката довелось пролить 

кров добру, не чорну. Довелось запить З московської чаші московську отруту!" 
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[2, с. 249].  Показово, що винуватцями смерті Якова поет називає не горців, а ро-

сійський царизм із його шовіністичною загарбницькою, колоніальною політикою, 

що, на жаль, і в наш час не змінив своєї зажерливої суті. 

Поема "Кавказ" – твір, що вражає читача і в ХХІ столітті смисловим 

багатством та інтонаційним розмаїттям, побудований на контрастах, на чергу-

ванні іронії, сарказму, пафосного заперечення чи ствердження, а завершується 

на ліричній ноті, бо поет промовляє до свого друга найтеплішими словами. 

"Кавказ" – це свідчення любові й солідарності до всіх мислячих і трудящих 

людей, що борються проти імперіалістичної деспотії. Таке ідейне спрямування 

споріднює "Кавказ" із поемою "Сон", з Франко у статті "Темне царство". 

Всі, хто вивчає творчість Кобзаря, який і в сучасному нам світі залиша-

ється духовним лідером української нації, не можуть не помітити близькості 

його поетики,  світогляду до української фольклорної поетики, до українського 

народного погляду на життя, моралі й філософії, що розкрилися в українській 

народній пісні, думі. Саме органічна єдність Тараса Шевченка з народом і 

народною творчістю зумовила вибір героя його ліричних віршів, балад та поем. 

Улюблені персонажі Козаря – сильні особистості, представники активної 

громадянської позиції, люди дії і спротиву, готові до відстоювання свого 

людського "Я". 

Порушивши питання міжнаціональної, міжрелігійної ворожнечі, братовбив-

чої війни, антигуманізму, одного з найтрагічніших періодів українській історії, 

Коліївщини (що також, на превеликий жаль, не втратили актуальності в сучасно-

му світі), Шевченко засуджує гайдамаків, гнівно картаючи їх трагічні помилки. І 

вже в "Передмові" до поеми постає перед нами як людина, що сповідує християн-

ські цінності, як глашатай миру і дружби народів, як співець того братерства, 

любові до ближнього, які належать до загальнолюдських, неперехідних цінностей. 

Так викристалізовувалися національна самоповага, національна ідея, мета 

звільнення від самодержавної російської тиранії і створення національної 

української держави. У чому ж вони полягають? 

Національна державотворча ідея в доробку Тараса Шевченка представле-
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на як, по-перше, усвідомлення інтелектуальною елітою майбутнього нації, 

виходячи з її історії; по-друге, визначення типових, сталих рис духовної культу-

ри (моралі, релігії, мови, народної етики тощо), притаманних народові у вигляді 

національних традицій та звичаїв; по- третє, порівняння своєї національної 

спільноти з іншими, що стало важливим засобом самовизначення. Тарас Шев-

ченко першим сформулював у художній формі всі принципи й постулати укра-

їнського націоналізму: його волелюбність, всеосяжну народність, національну 

честь і гідність, палкий патріотизм, державницькі прагнення, глибинну христи-

янську релігійність, віру у свій народ, у його світле прийдешнє, сподівання на 

власні сили, надзвичайну толерантність до інших народів та їх вірувань, солі-

дарність з усіма поневоленими, антиімперську й антишовіністичну позицію, що 

беруть початки з демократичного, неімперського й нешовіністичного характеру 

української нації та її історичного досвіду. Особливо ж слід наголосити на 

тому, що Шевченків націоналізм, як націоналізм українського народу, rрунту-

ється на Любові, а тому він по суті своїй людяний і сердечний, толерантний  

до своїх, і чужих – до всіх, хто визнає за українцями право на вільне державне 

існування. Так, звертаючись до поляків (вірш "Полякам"), поет називає їх "дру-

зями", "братами" й закликає разом з українцями іменем Христовим оновити 

наш тихий рай – Україну. Вірш, що вражає історичною правдою і яскравістю 

образів, здається був написаний також сьогодні, бо є непохитною відповіддю 

тим політиканам, що намагаються посіяти розбрат між Україною і Польщею, 

Україною й Угорщиною, Україною й усім світом!.. 

У поглядах Тараса Шевченка національна ідея наповнюється загально-

людським змістом. Його душа звучить болем за людину з понівеченим життям. 

Кожен образ бідного й безталанного (від згорьованих сироти або покритки до 

сплюндрованої матері-України) завжди свідчить про вину, закладених у 

представниках влади, що втілюють зло, в суспільній системі, в імперській ідеї. 

Гріх, кара, вина й спокута, страждання й очищення є наскрізними моральними 

категоріями Шевченкової поетики, що також є близько спорідненими з 

моральними категоріями   християнства. 
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Тарас Шевченко – це безперечний доказ того, що українська душа здатна 

до найвищих злетів самобутньої творчості в усіх ї проявах. 
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Університет державної фіскальної служби України 

Мета.  Головна мета проведення роботи полягає в аналізі міжкультурної 

комунікації як соціального феномену. В дослідження входить вивчення 

сучасного стану міжкультурної комунікації в багатонаціональному регіоні 

України, особливо в Закарпатті.  

 Реалізація даної мети потребує вирішення наступних дослідницьких 

завдань: 

- дати визначення поняттю «міжкультурна комунікація» та дослідити 

основні її форми; 

- застосовуючи методи спостереження, аналізу документів та порів-

няльного дослідження, вивчити сучасний стан міжкультурної комунікації 

в українському Закарпаття та встановити чинники, які його зумовлюють; 
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- провести аналіз історичних чинників, що вплинули на досліджуваний 

регіон; 

- порівняти позиції та думки різних науковців; 

- навести аргументи, щодо необхідності міжкультурної комунікації в про-

цесі формування соціокультурної толерантності етнонаціональних груп. 

Актуальність теми. Актуальність і доцільність дослідження проблеми 

міжкультурної комунікації як соціального феномена зумовлені необхідністю 

подолання таких суперечностей: 

1. між потребою вивчення комунікативних процесів у специфічному 

полікультурному просторі, яким є українське Закарпаття; 

2. між існуючими особливостями міжкультурної комунікації в українсь-

кому Приазов’ї як способу обміну знаннями, ідеями, уявленнями, поняттями, 

емоціями тощо та комплексом загальних культурних цінностей і норм; 

3. між інформаційно-мовленнєвими тенденціями і етнокультурною 

своєрідністю; 

Ocтaннi деcятилiття XX cт. пoзнaчилиcя пoчaткoм нoвoгo пpoцеcу суспіль-

нo-icтopичнoгo poзвитку людcтвa, який oтpимaв нaзву міжкультурна комунікація. 

Викликaнi цим пpoцеcoм coцiaльнoекoнoмiчнi, пoлiтичнi та coцioкультуpнi тpaн-

cфopмaцiї icтoтнo змiнили oбpaз cучacнoгo cвiту i тaк чи iнaкше вплинули нa 

життєдiяльнicть пpaктичнo вciх людей нa Землi. Викликaнi міжкультурною кому-

нікацією poзшиpення екoнoмiчних, тopгoвельних i культуpних кoнтaктiв. Як пo-

кaзує дocвiд, щoб пiдтpимувaти цipiзнoмaнiтнi багатоpiвневi кoнтaкти i фopми 

cпiлкувaння, неoбхiднo знaння не тiльки вiдпoвiднoї мoви, a й нopм i пpaвил iншo-

мoвнoї культуpи: мoделей пoведiнки, пcихoлoгiї, культуpи, icтopiї iншoї кpaїни. 

Останнім часом питання міжкультурної комунікації стало дуже актуаль-

ним. Для того, щоб повністю розглянути це питання і проаналізувати його, нам 

потрібно звернутися до історії. Як кажуть: «без минулого не можна пізнати 

майбутнього». Простежуючи та аналізуючи історію нашої української держави, 

коли державність ще не була цілком сформована, а тільки зароджувалась, на неї 

нападали інші країни. Вони намагалися не лише завоювати її територію, але й 
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присвоїти культурні здобутки або ж знищити їх та перебудувати на свій лад.  

Племена, які проживали на території України, ще тоді шукали шляхи 

подолання міжкультурних розбіжностей, але цілком уникнути їх не вдалось. 

Тому культура одних народів тісно перепліталася із культурою інших. В цьому 

обміні безпосередньо активну участь прийняв український народ. Тоді і 

розпочалась міжнародна комунікація. 

Читаючи історію сьогодення, коли Україна нарешті стала незалежною, 

зарекомендувала себе на міжнародній арені, цей процес продовжує і надалі 

відбуватися, здебільшого через тісні відносини з іншими країнами. 

Сьогодні міжнародні відносини не обмежуються лише обговоренням 

проблемних питань  на високому урядовому і дипломатичному рівні, а все час-

тіше стають невід’ємною  частиною повсякденного життя людей. Тому в наш 

час дослідження міжкультурної комунікації набуває все більшої актуальності. 

Міжкультурна комунікація – здатність здійснювати ефективну комуніка-

тивну дію в міжкультурних контекстах. На думку російських філологів Є. 

Верещагіна і В. Костомарова, міжкультурна комунікація –це адекватне 

взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що належать до різних 

національних культур. [1,с.26] 

Міжкультурна комунікація характеризується особливостями національно-

го характеру комунікантів, специфікою їхнього емоційного складу, культурно-

специфічними особливостями мислення тощо. 

Також вона характеризується великою видовою різноманітністю. В теорії 

міжкультурної комунікації прийнято виділяти її форми, види, типи і елементи. 

Так, виділяють чотири основні форми міжкультурної комунікації - пряму, 

непряму, опосередковану і безпосередню. 

При прямій комунікації інформація адресована відправником безпосеред-

ньо одержувачу і може здійснюватися як в усній, так і в письмовій формі, а у 

непрямій, яка носить переважно односторонній характер, інформаційними 

джерелами є твори літератури і мистецтва тощо. 

Опосередкована і безпосередня форми комунікації розрізняються наяв-
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ністю або відсутністю проміжної ланки, що виступає в ролі посередника між 

партнерами. 

Поряд з перерахованими формами виділяють кілька видів міжкультурної 

комунікації. 

Міжетнічна комунікація - це спілкування між особами, що представляють 

різні народи (етнічні групи). Найчастіше суспільство складається з різних за 

величиною етнічних груп, які створюють і розділяють свої субкультури. Своє 

культурну спадщину етнічні групи передають від покоління до покоління і 

завдяки цьому зберігають свою ідентичність серед домінуючої культури. 

Спільне існування в рамках одного суспільства призводить до взаємного 

спілкування цих етнічних груп і обміну культурними досягненнями. 

Контркультурна комунікація відбувається між представниками материн-

ської культури і дочірньої субкультури і виражається в незгоді останньої з 

цінностями і ідеалами материнської. Характерною особливістю цього рівня 

комунікації є відмова субкультурних груп від цінностей домінуючої культури і 

висування власних норм і правил, що протиставляють їх цінностям більшості. 

Комунікація серед соціальних класів і груп ґрунтується на відмінностях 

між соціальними групами і класами того чи іншого суспільства. У світі немає 

жодного соціально однорідного суспільства. Всі відмінності між людьми 

виникають в результаті їх походження, освіти, професії, соціального статусу 

тощо. У всіх країнах світу відстань між елітою і більшістю населення, між 

багатими і бідними досить велике. Воно виражається в протилежних поглядах, 

звичаях і традиціях. Незважаючи на те що всі ці люди належать до однієї 

культури, подібні відмінності ділять їх на субкультури і відображаються на 

комунікації між ними. 

Комунікація між представниками різних демографічних груп - релігійних 

(наприклад, між католиками і протестантами в Північній Ірландії), статево-

вікових (між чоловіками і жінками, представниками різних поколінь). Спілку-

вання між людьми в даному випадку визначається їх належністю до тієї чи 

іншої групи і, отже, особливостями її культури. 
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Комунікація між міськими і сільськими жителями грунтується на 

відмінностях між містом і селом в стилі і темпі життя, загальному рівні освіти, 

іншому типі міжособистісних відносин, різної життєвої філософії, які прямим 

чином позначаються на процесі комунікації. 

Регіональна комунікація виникає між жителями різних областей (місце-

востей), поведінка яких в однаковій ситуації може істотно відрізнятися.[2, с.23] 

Проаналізуємо підходи різних науковців щодо даного питання. 

Культуру як особливу сферу людської життєдіяльності неможливо 

побачити, почути, відчути або спробувати. Реально можна спостерігати тільки 

її окремі прояви у вигляді проявів різниці в поведінці людей, тих або інших 

типах людської діяльності, ритуалах, традиціях, матеріальних предметах. 

«Людина здатна фіксувати окремі прояви культури, але ніколи не зможе 

побачити усю її в цілому. Спостерігаючи значення різних предметів культури в 

житті і поведінці людей, без особливих утруднень можна прийти до висновку, 

що в їх основі покладено відмінності культури. Констатація цього факту 

породжує інтерес до культури і стимулює процес її вивчення» [3, с. 31]. 

Яскравим прикладом щодо вищезазначеного доречно зазначити думку 

Ярослава Грицака, яку він виклав своїй праці «26-процент, або Як подолати 

історію», що Україна дуже поділена регіонально. До того ж, відмінність між 

певними регіонами видається дуже великою. Це пояснюється тим, що впродовж 

декількох століть вона не мала своєї держави, а центри західної і східної 

частини нашої держави перебували під владою Австро-Угорщини і Росії 

відповідно. Основна відмінність між Львовом і Донецьком  полягає не стільки 

стилі мовлення, скільки в різних політичних традиціях, зокрема у відмінному 

типові стосунків між державою і суспільством. 

Кожна етнічна культура не є механічною сумою усіх складових 

життєдіяльності людей того чи іншого етносу. Дослідник-етнолог О.П.Садохін 

вважає, що ядро етнічної культури складає набір певних «правил гри», які 

склалися в процесі колективного існування етносу.[4, c. 32] 

Існують території на яких проживає кілька різних етносів. Такою 
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територією є і українське Закарпаття, яке в наслідок історичних подій стало 

місцем зіткнення культур. За всю історію існування Закарпаття входило чималу 

кількість разів до складу різних держав, що різнилися  національними та 

культурними здобутками. Одні були схожі з цими особливостями і їх не 

утискали, а навпаки вбирали в себе, а інші- намагалися викорінити і увести 

свої. Усе це відобразилося на національній свідомості закарпатських українців, 

яким доводилося щоразу опинятися в іншомовному середовищі і пристосовува-

тися до сприйняття чужої культури. Тому своєрідність культури закарпатських 

українців характеризується активним запозиченням елементів культури 

сусідніх народів, опору щодо асиміляції в іншомовному середовищі у процесі 

формування і розвитку власної культури. Цей процес формування відбувався 

шляхом міжкультурної комунікації, як на рівні духовному, так і побутовому. 

Важливу роль у процесі збереження національної свідомості та етнічної 

самоідентифікації закарпатських українців відіграла література та преса. 

Сьогодні на Закарпатті діє 51 громадське об'єднання національних спіль-

нот та етнічних груп, в тому числі 11 - угорської, 15 - ромської (13 товариств і 2 

асоціації), 4 - словацької, 3 - російської, 5 - русинської, 4 - румунської, 2 - 

німецької та 2 - єврейської. По одному об’єднанню мають польська, вірменська, 

білоруська та азербайджанська громади. І нещодавно було зареєстроване ще 

одне громадське товариство – ―Еллада‖, яке об’єднало греків Закарпаття. В 

області створена унікальна мережа освітніх та культурномистецьких закладів, 

що зробило Закарпаття базовою областю у забезпеченні державної політики та 

соціальних гарантій представників національних меншин. В Ужгороді діє 

єдиний в Україні Центр культур національних меншин Закарпаття, крім того, в 

Мукачеві – Центр німецької культури ―Паланок‖, в смт. Солотвино Тячівського 

району – Центр румунської культури і в Ужгороді – Центр ромської культури 

―Романі Яг‖. Мовами нацменшин проводиться навчання у 128 загальноосвітніх 

школах області. За офіційними даними Закарпатської ОДА, із 359 зареєстро-

ваних друкованих періодичних видань в області 30 видається мовами 

національних меншин. [5,с.]. 
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Основними завданнями цієї статті постають такі: 

1. зясувати  загальні поняття і особливості міжкультурної комунікації; 

2. вказати умови, що дали хід регіональному розмежуванню певних 

областей; 

3. висвітлити причини регіональної роздільності окремих регіонів України; 

4. вказати на існування в суспільстві певних регіональних стереотипів і 

символів щодо сприйняття українців етнічними меншинами, що перешкоджає 

конструктивному діалогу соціуму та поглиблює кризу національної ідентичності; 

5. виявити чинники взаємовпливів комунікації та рівня культури спільнот 

(соціальних груп); 

6. довести, що міжкультурна комунікація є регулятором міжособистісних 

відносин у суспільстві; 

ВИСНОВОК 

Наведені вище результати нашого дослідження дають можливість підбити 

підсумки. Ми з’ясували в чому полягають особливості міжнародної комунікації, 

пояснили співжиття та взаємодію представників різних культурних середовищ 

соціуму. У зв'язку з поліпшенням та розширенням міжнародних відносин, 

актуальність питання міжнародної комунікації зростає. До того ж Україна була і 

залишається країною, на якій проживає багато національностей та етносів, тому 

цей процес постійно відбувається всередині країни. Особливо яскраво це 

проявляється в Закарпатті, де зареєстровано понад 11 національностей.  

Результатом нашого дослідження та розгляду праць науковців дають можли-

вість стверджувати, що в багатонаціональному регіоні відбуваються не лише пози-

тивні процеси, такі як акультурація, але й негативні процеси, такі як асиміляція.  

Та, незважаючи на це, міжкультурна комунікація відіграє важливу роль 

для суспільства, адже є основою його існування і розвитку. 

Література: 

1. Верещагин Е. М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподава-

нии русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 

Москва: Русский язык, 1990. 246 с. 



64 
 

2. Поняття та основні риси міжкультурної комунікації URL: https://stud. 

com.ua/90310/kulturologiya/formi_tipi_elementi_mizhkulturnoyi_komunikatsiyi 

3.  Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ 

А.П.Садохин: Высшая школа, 2005.310 с. 

4.  Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867-1944 рр.): історико 

бібліографічне дослідження/ наук.ред.-консультант д-р іст. наук М.М.Романюк 

ВасльГабор. – Львів, 2003. 564 с. 

5. Перелік засобів масової інформації області станом на 15.06.2007 року 

URL: http://www.carpathia.gov.ua/ua/163.htm. 

____________________________________________________________________ 

 Філологічні науки 

 

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

 

Мельник П.В. 

викладач кафедри іноземних мов, 

Одеський державний університет внутрішніх справ, 

м.Одеса, Україна 

 У сьогоднішньому  полікультурному середовищі іншомовна комуніка-

тивна компетенція є значущим інструментом успішної життєдіяльності і профе-

сійної реалізації людини. Від сучасного професіонала очікується вміння взаємо-

діяти з представниками інших культур і здійснювати досить успішну між куль-

турну комунікацію у професійній сфері. Уміння спілкуватися іноземною мовою 

не тільки стає значущим показником загальної вищої освіти фахівця, а й 

визначає рівень розвитку особистості і її професійну затребуваність. 

 Здатність до міжкультурної комунікації стає важливою частиною 

професійної компетенції сучасних співробітників поліції. Пильна увага до цієї 

проблеми обумовлена специфікою діяльності співробітників органів 

внутрішніх справ. Від їх компетентності, моральних і ділових якостей залежить 

престиж служби і формування позитивної оцінки всієї системи в цілому. З 
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огляду на це, можна сказати, що одним із завдань навчання іноземної мови  є 

формування у майбутніх фахівців міжкультурної компетентності. 

 Міжкультурна компетентність являє собою сукупність знань, умінь і 

навичок, за допомогою яких людина може успішно спілкуватися з 

представником іншої культури, як на побутовому, так і на професійному рівні. 

Набуття  необхідних навичок компетентної міжкультурної комунікації означає 

розуміння того,  «що, коли, кому і як» можна і треба сказати чи  зробити.  Щоб 

ці задачі  успішно реалізувалися,  на заняттях з іноземної мови формуються 

соціокультурні,  комунікативні, мовні,   а також психологічні знання та вміння. 

 Соціокультурні знання – це знання про країну, мова якої вивчається, та 

її культуру (звичаї, правила, норми, соціальні стереотипи). Незнання  особли-

востей національно-культурної специфіки іноземного громадянина призводить 

до комунікативних невдач і конфліктів, які найчастіше виникають у сфері 

поведінки, що включає невербальні засоби спілкування,  манери вітання і т.д. 

  Комунікативні навички  - це всілякі способи вираження думки, 

почуттів, переживань, способів впливу на співрозмовника, використовуваних в 

процесі спілкування для досягнення комунікативної мети. Суб'єкт комунікації 

повинен вміти ефективно формувати свою комунікативну стратегію, 

користуватися різноманітними тактичними прийомами комунікації, 

представляти себе  учасником комунікативного процесу.  

 Мовні знання  - це  інструмент пізнання як своєї, так і іншої культури. 

У мові найбільш чітко проявляються відмінності між культурами. Тому знання 

мови іншої культури відіграє  дуже важливу роль у формуванні міжкультурної 

компетентності, оскільки саме це знання забезпечує адекватне розуміння 

культурних особливостей відповідної країни. Знання мови дозволяє адаптувати 

свою поведінку до поведінки учасників комунікації, а це означає, що 

формується здатність до міжкультурної комунікації, тобто до адекватного 

взаєморозуміння учасників комунікації, що належать до різних культур. Знання 

мови формує і особистісні якості суб'єкта комунікації - відкритість, терпимість і 

готовність до спілкування з представниками іншої культури. 
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 Психологічні вміння являють собою реакцію індивіда на прояви іншої 

культури. Її основу складає природна товариськість, що виражається в 

здатності вступати в психологічні контакти, формувати в ході комунікації 

довірчі взаємини з партнерами і співрозмовниками, встановлювати і підтриму-

вати психологічний контакт з різними категорія громадян, вміння уважно 

слухати, дохідливо і зрозуміло пояснювати, структурувати і об'єктивно 

оцінювати отриману інформацію, здатність викликати прихильність до себе 

людей; вона характеризується відсутністю почуттів напруги, досади, психоло-

гічного дискомфорту.  

 Виходячи з вище сказаного щодо сутності міжкультурної компетентнос-

ті, можна сформулювати правила, дотримання яких забезпечить ефективність  

міжкультурного  спілкування. Для цього необхідно: добре знати себе і власну 

культуру; бути терплячим; уважно слухати співрозмовника; спостерігати за 

ситуацією і не робити поспішних висновків; спокійно переносити стресові 

ситуації і бути спроможними швидко приймати рішення; частіше звертатися за 

інформацією та порадами до компетентних джерел; ретельніше зважувати свої 

рішення; проявляти щиру цікавість до всього нового і незвичайного; 

отримувати якомога більше інформації про культуру громадян, з якими 

доведеться вступити в комунікацію; проявляти прагнення до вивчення та 

розуміння іншої культури;  уникати непорозумінь і двозначності; знаходити 

засоби та шляхи спілкування з іншомовними громадянами з найширшого кола 

питань. Свідоме і своєчасне використання даних правил дозволяє управляти 

процесом міжкультурної взаємодії та адекватно інтерпретувати їх у 

професійній діяльності. 
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Поняття «фразеологізм» в англійській й українській мовах ідентично. 

Фразеологізм – словосполучення, яке має неявний сенс. Причому виключення 

одного елемента з обороту фразеології веде до втрати прихованого значення. 

Джерелами фразеологізмів є найрізноманітніші сфери діяльності людини: від 

дипломатії до простого побуту. Політика дуже багата на фразеологічні звороти. 

Для того щоб зрозуміти, як утворюються фразеологізми, і яку роль вони 

відіграють у політичному житті суспільства, розглянемо один із прикладів. 

Kitchen cabinet. Цей термін вперше був використаний політичним опонен-

том президента США Ендрю Джексона для опису його оточення, зборів неофі-

ційного кола радників, який існував паралельно з офіційними органам влади. 

Таке коло включало в себе давніх політичних союзників: Мартіна Ван 

Бурена, Френсіса Престона Блера, Амоса Кендалла, Вільяма Льюїса, Ендрю 

Джексона Донельсона, Джона Овертон, Ісаака Хілла і Роджера Тені. 

Перше відоме вживання фразеологізму є в листуванні глави банку Сполу-

чених Штатів Ніколаса Біддл, де він написав про радників президента, що вони 

грають більш значущу роль в політичному житті США, ніж Парламент. 
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Перша поява в публікації датується 1832 роком, коли сенатор штату Міссі-

сіпі Джордж Пойндекстер відстоював свій голос проти Ван Бурена на посаді 

міністра Великобританії в статті в Calhounite Telegraph: «Преса президента, від-

редагована за його власним розсудом «парою дезертирів з партії Клая» (Кендалл 

і Блер) і декількома іншими, відомими за найменуванням «кухонний кабінет». 

У розмовній мові, під фразеологізмом kitchen cabinet мається на увазі 

довірене коло друзів або партнерів, особливо це стосується найближчих 

неофіційних радників президента або кандидата в президенти. 

Рональд Рейган мав таке коло союзників і друзів, які активно брали участь 

в політичному житті протягом його терміну правління. Дана група включала в 

себе десять або дванадцять впливових бізнесменів країни: Альфред Блуміндейл, 

Ерл Брайан, Джастін Вітлок Дарт, Вільям Френч Сміт, Чарльз Вік, Вільям Віл-

сон, автодилер Холмс Татл, пивний барон Йозеф Курс, сталевий магнат і філант-

роп Ерл Йоргенсен і інші. Йозеф Курс був головним спонсором і найактивнішим 

учасником кола радників президента. Він також заснував багато аналітичних 

центрів і політичних інститутів свого часу, включаючи фонд «Спадщина». 

Крім Ендрю Джексона і Рональда Рейгана kitchen cabinet мали Джон 

Кеннеді,Ліндон Джонсон, Геральд Форд. 

В Англії цей фразеологізм увійшов в політику, щоб описати оточення 

британського прем'єр-міністра Гарольда Вілсона під час виконання його 

повноважень (1964 – і 1974 - 1976).                  

Серед учасників були: Марсія Вільямс, Джордж Вігго, Джо Хейнс і 

Бернард Доно. Надалі термін kitchen cabinet використовувався при Тоні Блера, 

де тісна група невибраних радників і союзників відсувала на другий план 

традиційні демократичні структури кабінету. 

Якщо подивитися у сучасні словники, то в них за обігом kitchen cabinet є 

такі дефініції: 'група неофіційних впливових радників особи виборної посади, 

'група неофіційних радників президента', 'мала група людей, яка дає неофіційну 

пораду політичному лідерові'. 

Kitchen cabinet також увійшов в українську мову в дослівному перекладі 
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«кухонний кабінет» з аналогічним фразеологічним значенням: «про осіб, що не 

входять до складу уряду США, але реально впливають на формування його 

політики». Але на практиці даний фразеологізм ледь застосовується у 

реальному житті. В українській мові більш популярне слово «кухня» в 

переносному значенні «прихована, закулісна сторона якоїсь  діяльності», що 

вельми нагадує значення kitchen cabinet. 

На теперішній час можна сказати, що фразеологізм втратив бувалу 

популярність у вживанні. Зараз його можна зрідка знайти у якому-небудь 

політичному есе або  статті, спожитий із негативним забарвленням. 

У більшості випадків словосполучення вживається в прямому значенні, 

маючи на увазі під собою кухонні меблі. Зрозуміло, що за більш ніж 150 років 

лад політичного життя Сполучених Штатів Америки і Великобританії сильно 

змінився. 

Докоряти вищим ешелонам влади за перевагу вузького кола радників, 

офіційним представникам влади стало неактуально, оскільки вперед висунувся 

ряд більш насущних проблем. Чи може kitchen cabinet чекати доля 

фразеологічного архаїзму? Відповідь на це питання, перш за все, залежить від 

того, якими будуть подальші реалії політичного життя. 
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У сучасному мовознавстві, де когнітивна лінгвістика займає чільне місце, 

у її складі «виокремилася нова галузь – лінгвоконцептологія, метою якої став 

опис концептів і мовних засобів їхньої репрезентації» [1, с. 403]. Мовознавці 

розглядають концепт як ментальну категорію, і тим самим визнають 

взаємовідношення мови і мислення, тому концепт – це оперативна змістовна 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку 

(lingua mentalis), усієї картини світу, відбитої у людській психіці [2, с. 90]; 

ментальне утворення, що має лінгвокультурну специфіку [3, с. 67]. 

Сьогодні в Україні сформувався «когнітивно-поетологічний підхід 

(В. Г. Ніконова, О. П. Воробйова, Л. І. Бєлєхова)» [4, с. 60] до дослідження 

концептів у рамках «художньої концептології» [5] як результат дослідження 

зарубіжними й вітчизняними мовознавцями художньої семантики з точки зору 

когнітивної лінгвістики. У контексті поетики як системи усіх художньо-

естетичних засобів і прийомів, що слугують для реалізації творчого задуму 

конкретного письменника чи цілого художнього напрямку, течії, школи, можна 

припустити, що «маніфестація концепту» [5] SELF-ALIENATION засобами 

мовних вербалізаторів у художньому дискурсі буде результативною під час 

його опису як художнього. 

Важливо зазначити, що ім’я художнього концепту не завжди є для нього 

ключовим словом [6, с. 200]. Ім’я концепту може і зовсім не фігурувати у 

словнику письменника як відповідна лексична одиниця. Власне у цій 

потенційній відсутності ключового слова у наповненні художнього концепту 
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SELF-ALIENATION і полягає його основна відмінність від виявлених нами 

репрезентацій мовних концептів з цим же іменем. 

Дослідники спостерігають, що однією з очевидних рис мистецтва 

минулого століття є надзвичайно інтенсивне вторгнення у художню культуру 

багаточисельних філософських, соціологічних, психологічних концепцій і, як 

ніколи раніше, проникнення мистецтва у всі сфери гуманітарного і наукового 

знання [7; 8, с. 28; 9, с. 174]. 

Художній дискурс, як правило, невіддільний від того, що складає 

духовно-культурну атмосферу епохи, а художній текст, будучи, з одного боку, 

самодостатнім об’єктом, об’єктом матеріальної культури, з другого боку, 

нерозривно пов’язаний з особистістю його творця, з часом і місцем написання, 

з конкретною ситуацією, яка спричинилася до появи того чи іншого 

літературно-художнього твору [10, с. 30]. Проблема відчуженості людини від 

людства, світу і самої себе стає на початку ХХІ століття одним із центральних 

об’єктів не лише філософського, але у художнього осмислення буття, що 

відображено у творах наукової фантастики. 

Оскільки процес відчуження передбачає наявність іншого (other), чужого 

(another), то художній концепт SELF-ALIENATION ми розглядаємо на матеріалі 

роману Н. Аллан ―The Rift‖ не лише з використанням ядрових лексем-вербіалі-

заторів досліджуваного концепту і його синонімів, але і пов’язуємо його з таки-

ми мовними експлікаторами у тексті твору, як disappearance, fault, horror, 

hardness, madness, nightmare, silence, terror, strangeness, trouble, uncertainty, а 

образ самовідчуженої людини вербалізується лексемами: alien, droplet, ghost, 

ice, loner, lunatic, outsider, stranger, troublemaker, unknown, alienated [11]. 

Ім’я художнього концепту і його ядрові лексеми-вербалізатори пов’язані, 

як правило, опосередковано; відповідно, у центрі нашої уваги знаходиться 

вербалізація творчо переосмисленої письменниками проблематики 

особистісного відчуження, причин і наслідків виникнення почуття відчуження 

між людьми, під якими ми розуміємо припинення близьких, дружніх відносин, 

внутрішнє відштовхування і збайдужіння, відокремленість, які пов’язані з 
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відсутністю взаємності, неможливістю бути «почутим» [12, с. 67-68], 

ізольованістю особистості від свого соціального оточення. Отже, на нашу 

думку, у художньо-естетичній системі фантастики проблема відчуження стає 

переважаючою художньою категорією. 
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