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УДК 371.263                                                                               Педагогічні науки 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

Валько Н.В., 

викладач 

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету 

м. Львів, Україна 

 Освіта – це процес засвоєння системи знань та пов’язаних з ними умінь та 

навичок, розвитку пізнавальних можливостей, формування світогляду та рис 

особистості. Важливе місце в системі сучасної освіти належить дисципліні 

«історія України», вивчення якої допомагати студентам зрозуміти місце та роль 

України як невід'ємної частини європейської та загальнолюдської цивілізації. 

 Результативність процесу вивчення історії залежить від стилю 

спілкування викладача зі студентом та впливу навколишнього середовища. 

 Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та 

навичок з навчальної дисципліни «історія України» використовуються різні 

види  контролю. 

 Найпоширенішими методами контролю з дисципліни є: усний контроль, 

письмовий, тестовий, графічний, а також методи самоконтролю і самооцінки. 

 Усний контроль (усне опитування) ─  найпоширеніший метод у 

навчальній практиці під час викладання історії України. Його використання 

сприяє опануванню логічним мисленням, виробленню і розвитку навичок 

аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, 

обстоювати власну думку під час обговорення різних історичних подій. 

Здійснюють його на семінарських заняттях, а також колоквіумах, лекціях і 

консультаціях. 

 Усне опитування передбачає послідовність формулювання запитань з 

урахуванням специфіки даної дисципліни і вимог програми з історії України.

 За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки можуть бути: 

репродуктивними (передбачають відтворення вивченого); реконструктивними 
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(потребують застосування знань і вмінь у дещо змінених умовах); твор-

чими (застосування знань і вмінь у значно змінених, нестандартних умовах).  

 За актуальністю запитання для усної перевірки поділяють на основні, 

додаткові й допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну 

розгорнуту відповідь (наприклад, запитання семінарського заняття), додаткові- 

уточнення того, як студент розуміє певне питання, подію, явище тощо, 

допоміжні  виправлення помилок, неточностей. Усі запитання мають бути 

логічними, чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність  послідовною і 

системною. 

 Використання усного контролю сприяє тісному контакту між викладачем 

і студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, прогалини та 

неточності в знаннях студентів й одразу ж їх виправити. Однак він потребує 

надто багато часу на перевірку. Крім того, студенти під час опитування 

хвилюються, тому оцінка нерідко буває суб'єктивною. 

 Письмовий контроль проводиться з метою з'ясування в письмовій формі 

ступеня оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з навчальної 

дисципліни, визначення їх якості - правильності, точності, усвідомленості, 

вміння застосувати знання на практиці. 

 Залежно від специфіки предмета, письмова перевірка здійснюється у 

формі контрольної роботи з переліком описових питань тощо. Теми 

контрольних робіт, завдання, питання мають бути зрозумілими і посильними, 

відповідати рівню знань студентів і водночас вимагати відповідних зусиль, 

виявляти знання фактичного матеріалу. Письмові завдання можуть  бути й 

домашніми роботами. 

 Перевагою письмової перевірки є те, що за короткий термін вдається 

скласти уявлення про знання багатьох студентів, або усієї академічної групи. 

Результати перевірки зберігаються і є змога з'ясувати деталі й неточності у 

відповідях. Проте вона потребує чимало часу для читання робіт та виставлення 

оцінок. Часто письмовий контроль  призводить до зниження грамотності 

студентів, оскільки вимоги  щодо орфографії не висуваються. 
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 Для визначення рівня сформованості знань і вмінь з навчальної 

дисципліни користуються методом тестів. Виокремлюють тести відкритої 

форми (із вільно конструйованими відповідями) і тести закритої форми (із за-

пропонованими відповідями). 

 Тести відкритої форми передбачають короткі однозначні відповіді, які 

ґрунтуються переважно на відтворенні вивченого матеріалу, або складні 

(комплексні) відповіді, які потребують розвинутого логічного мислення, вміння 

аналізувати. 

 Тести закритої форми передбачають вибір відповіді з певної кількості 

варіантів. Серед таких тестів виокремлюється тест-альтернативу, тест-

відповідність: 

 Тест-альтернатива вимагає вибору однієї з двох запропонованих 

відповідей. Застосовують його під час контролю таких показників засвоєння, як 

уміння визначати використання історичних фактів, подій, підводити під 

поняття, встановлювати причину якогось історичного явища. Недолік цього ви-

ду тесту полягає в тому, що він не дає змоги вільно конструювати, 

формулювати відповідь. Його перевагою є те, що він допомагає швидше 

орієнтуватися в матеріалі, знаходити спільне та відмінне у явищах, легше 

класифікувати конкретні явища за певними видами. 

 Тест-відповідність, як правило, складається з двох частин, між якими слід 

встановити відповідність. Застосовують його для виявлення таких результатів 

засвоєння, як уміння визначати приналежність історичних осіб до певних подій, 

процесів, встановлювати зв'язок між абстрактним і конкретним поняттями, 

класифікувати їх тощо. Перевага тестів-відповідностей полягає у компактній 

формі завдання, завдяки якій протягом короткого часу вдається перевірити 

засвоєння великого обсягу навчального матеріалу. Недоліком є обмеженість 

безпосередньої мети контролю і ускладнення при доборі матеріалу. 

 Тестовий контроль використовують з метою актуалізації знань перед 

викладанням нової теми, виведенням підсумкових оцінок, на групових 

заняттях, на заліку чи іспиті, а також перед семінарськими  роботами. Крім 
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того, тести можуть слугувати засобом внутрішнього контролю для порівняння, 

визначення рівнів успішності окремих груп студентів, порівняльної 

характеристики різних форм і методів викладання. Доцільним є проведення 

тестової перевірки кожної теми історії України  з усіх основних її питань. 

 Такий вид контролю дає змогу ефективніше використовувати час, ставить 

перед усіма студентами однакові вимоги, допомагає уникати надмірних 

хвилювань. Тестова перевірка унеможливлює випадковість в оцінюванні знань, 

стимулює студентів до самоконтролю. Однак тест може виявити лише знання 

фактів, він заохочує до механічного запам'ятовування, а не до роботи думки. 

 Графічний контроль полягає у створенні студентом узагальненої наочної 

моделі, яка відображає відношення, взаємозв'язки певних об'єктів або їх 

сукупності. Наочна модель — це графічне зображення схеми, таблиці, 

кросворда (наприклад, схема історичної битви, нанесені на контурні карти 

певні історичні об'єкти). Графічна перевірка може бути самостійним методом 

контролю або органічним елементом усної чи письмової перевірки. 

 Метод самоконтролю ─ це усвідомлене регулювання студентом своєї 

діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали 

поставленим завданням, вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета 

самоконтролю - запобігання помилкам і виправляння їх. Показником 

сформованості самоконтролю є усвідомлення студентом правильності плану 

діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. 

 Метод самооцінки передбачає критичне ставлення студента до своїх 

здібностей і можливостей, об'єктивне оцінювання досягнутих результатів. 

 Для формування здатності до самоконтролю і самооцінки викладач має 

мотивувати виставлену оцінку, пропонувати студентові самому оцінити свою 

відповідь. Дієвим засобом є й організація взаємоконтролю, рецензування 

відповідей інших студентів. Важливо при цьому ознайомити студентів з 

нормами і критеріями оцінювання знань. Занесення результатів самоконтролю і 

самооцінки знань до журналу робить їх вагомими, позитивно впливає на 
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формування відповідальності за навчальну роботу, на виховання чесності, 

принциповості, почуття власної гідності. 

 Розглянуті методи перевірки знань, умінь і навичок можуть бути 

використані під час звичайних форм організації навчального процесу (лекції, 

семінарські заняття) і на спеціальних, організованих з цією метою, заняттях 

(колоквіуми, , заліки та іспити). 

 Розвиток і вдосконалення видів  контролю навчальних досягнень 

студентів є важливою умовою підвищення якості знань з історії України. 

Контроль з дисципліни «історія України» – це метод навчання, який 

спрямований на поглиблення знань студентів з історії своєї Батьківщини, 

підвищення їх загальної і політичної культури на етапі національного 

відродження.  

Література: 

1. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - 

К, 1998. 

2. Барій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. 

3. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання: Навчальний посібник. -

Дрогобич: Коло, 2003. 

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 

1997. 

5. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів. - Чернігів, 2003. 

6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. 

7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: 

Знання, 2005. 

8. Мазуха Д. С, Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. - 

К.: Центр учбової літератури, 2005. 

9. Мойсенюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: КДНК, 

2001. 



9 
 

10. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навчальний посібник. - К: 

Каравела, 2007. 

11. Сисоєва С. С, Поясок Т. Б. Психологія та педагогіка: Підручник для 

традиційної та дистанційної форм навчання, - К.: Міленіум, 2005. 

____________________________________________________________________ 

УДК 378         Педагогічні науки 

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

ЯК ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

Горохова Г. І., 

аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Центральноукраїнський державний педагогічний  

університет імені Володимира Винниченка,  

м. Кропивницький, Україна 

Людство завжди потребувало всебічно багатої особистості. Кожна молода 

людина в певній мірі здібна. І наше завдання виявити ці здібності й розвинути 

їх шляхом виховання віри у власні сили і дуже важливо, щоб кожен наставник 

студентської групи швидко реагував на студентські радощі та горе, щоб його 

серце було опромінене світлом любові до людини [1, с. 94]. 

«Виховувати молодь, не знаючи її психології, – говорив американський 

психолог Торндайк, – все одно, що пливти в човні, не звертаючи увагу на 

швидкість вітру та напрямку течії або будувати дім, нехтуючи якістю 

матеріалу, з якого ви його будуєте». Іншими словами, щоб виховати людину, 

необхідно знати її з усіх сторін [1, с. 94]. 

Українська держава потребує всебічного і гармонійного розвитку творчої 

особистості, забезпечення і досягнення мети громадянського виховання. 

Головною метою української системи освіти є «створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати 

покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства». Тому національна доктрина розвитку освіти 

України перед освітянами усіх рівнів ставить головну мету: «формування 
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особистості та професіонала-патріота України, який усвідомлює належність до 

сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і 

перспективах соціокультурної динаміки; виховання людини демократичного 

світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод особистості, з повагою 

ставиться до традицій народів і культур світу; збереження і продовження 

української мови і культурно-історичної традиції, виховання шанобливого 

ставлення до державних святинь, української мови та культури; виховання 

здорового способу життя; виховання високої гуманістичної культури 

особистості, здатності протидіяти проявам бездуховності» [1, с. 10]. 

Педагогіка – найрухоміша і найскладніша наука [2, с. 14]. Питання 

виховання ще ніколи не займало такого місця в нашому громадянському житті, 

яке займає зараз [1, с. 15]. Наставник – не просто вчитель. Це людина, яка 

прагне передати дітям і свої знання, і життєвий досвід, і заповітні думки, 

допомогти вихованцям визначити свій життєвий шлях [2, с. 15]. Тільки 

особистість здатна виховати особистість. У вихованні все повинно базуватися 

на особистості вихователя, тому що виховна сила випливає тільки з живого 

джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний 

організм закладу, як би хитро він не був придуманий, не може замінити 

особистості в справі виховання [1, с. 13]. Тільки особистість може вплинути на 

розвиток і визначення особистості, тільки характером можна сформувати 

характер [1, с. 13]. Методика виховання, за влучним зауваженням 

А. С. Макаренка, не терпить стереотипних рішень і навіть доброго шаблону. 

Тільки творчий підхід до використання методів – обов’язкова умова успішного 

виховання [1, с. 18]. 

Як пише в своїх творах В. О. Сухомлинський: «Виховуючи, я насамперед 

пізнаю людину, розглядаю ті численні грані її душі, в яких десь затаїлося те, що 

вийде з людини, якщо до цих граней уміло доторкнутися і відшліфувати їх. 

Бачення граней невичерпної людської душі – це і є майстерність виховання» [4, 

с. 601]. Найважливіше виховне завдання педагога як вихователя полягає в тому, 
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щоб оберігати в юному серці вогник світлих інтелектуальних почуттів, не дати 

йому загаснути, – запалити його знову дуже важко [3, с. 607]. 

Виховні цінності – це людські зразки педагогічної культури, що 

соціально схвалені і передаються з покоління в покоління. Вони 

концептуалізують виховання на макро- і мікрорівнях. Абсолютною цінністю 

виховання є людина як мета і результат, і як головний критерій оцінювання 

якості виховання. Виховання в людському вимірі – це гуманістичний 

особистісно-орієнтований процес. Виходячи із історичних і сучасних концепцій 

особистості, епіцентром виховання, його вищою духовною цінністю є людина. 

Людина набуває своєї духовної сутності, стає частиною людства, оволодіваючи 

культурою і розвиваючи її. Культурна сутність людини є системоутворюючим 

компонентом її цілісності. З педагогічної точки зору виховання студентської 

молоді означає розвиток таких якостей, як високий рівень самосвідомості, 

почуття власної гідності, самоповага, самостійність, здатність до орієнтації у 

світі, духовні цінності, вміння приймати рішення і нести відповідальність за 

них [1, с. 12]. 

Отже: «метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості і 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого соціального вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого і культурного потенціалу народу, піднесення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями», – говориться в Законі України «Про освіту» [1, 

с. 10-11]. 

 «Педагогіка як наука про виховання має бути педагогікою особистості, 

має теоретично осмислювати і забезпечувати на практиці створення 

сприятливих умов для засвоєння підростаючими поколіннями соціального 

досвіду, виробленого людством, досвіду інтелектуального, чуттєвого та 

реального відповідно до потреб індивідуальності та життєздатності 

суспільства» [1, с. 11]. 
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Така мета виховання глибоко гуманістична. Вона передбачає виховання 

особистості щасливої, гармонійно розвиненої, що забезпечується створенням 

умов для вільного саморозвитку, для особистісної самореалізації, такою 

організацією життя та діяльності, яка дає можливості оптимально розвинути 

закладені природою задатки та нахили. Сучасна особистість має бути готовою 

не лише до самовдосконалення, але й до творчості, бути творцем, 

перетворювачем світу, творцем власного щастя, а, отже, суб’єктом історичного 

процесу [1, с. 11]. 

Література: 

1. Делінгевич Л. В. Виховання – це мистецтво / Л. В. Делінгевич. – 

Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. – 344 с. 

2. Лисенко П. Г. Антон Семенович Макаренко / Упоряд. 

П. Г. Лисенко, І.  С. Убийвовк; Відпов. ред. і вступ. стаття М. П. Ніжинського. – 

К.: Рад. шк.,1978. – 160 с. 

3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. Т. 2. Як виховати 

справжню людину. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К. : «Рад. 

школа», 1976. – 670 с. 

4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти т. Т. 3. Серце віддаю 

дітям. Народження громадянина. Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – 

К.: «Рад. школа», 1977. – 670 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 378, 37.02                                                                      Педагогічні науки  

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ 

СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Чирук О. Г., 

Викладач терапевтичних дисциплін 

Комунальний вищий навчальний заклад «Ковельський медичний коледж» 

м. Ковель, Україна 
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Якісна освіта – запорука економічного та соціального прогресу  країни. 

Основна цінність суспільства – освічена людина – творча особистість, яка на 

основі здобутих знань здатна самостійно мислити і приймати  нестандартні 

рішення, застосовувати інновації.  

Особлива увага сьогодні приділяється медичній освіті. Структурною та 

найчисельнішою складовою системи охорони здоров'я є медсестринство, роль 

якого надзвичайно важлива. Раціональне використання сестринських кадрів 

сприяє значному покращенню якості, доступності та економічності надання 

медичної допомоги населенню, ефективному використанню ресурсів в охороні 

громадського здоров'я та профілактиці захворювань.  

Реформування сестринської справи в Україні почалося з впровадження 

сестринського процесу в навчальних закладах та сприяння подальшому 

навчанню медичних сестер і отриманню ними ступеня «Бакалавр» і «Магістр». 

Мета цього етапу - підготовка висококваліфікованих спеціалістів сестринської 

справи, здатних планувати і здійснювати самостійний догляд за пацієнтом, 

допомагати йому в розв’язанні його функціональних, соціальних і 

психологічних проблем. Адже від рівня освіченості і професійної 

компетентності медичної сестри залежить здоров’я нації.  

«Сенс знання змінився від розуміння знання як здатності 

запам'ятовувати і повторювати інформацію до здатності знаходити і 

використовувати інформацію» ( амер. соціолог Герберт Саймон, 1996)  

Головне завдання сучасної освіти, і зокрема медичної, полягає в 

оволодінні фахівцями методологією творчого підходу до пізнання . Процес  

творчості включає в себе перш за все відкриття нового: нових об'єктів, нових 

знань, нових проблем, нових методів їх вирішення. У зв'язку з цим проблемне 

навчання, як творчий процес представляється у вигляді вирішення 

нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними  методами. Якщо 

тренувальні завдання пропонуються студентам  для закріплення знань і 

відпрацювання навичок, то проблемні завдання - це завжди пошук нового 

способу розв'язання. 
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Суть проблемного навчання зводиться до створення такої ситуації, яка 

змушує студента, спираючись на отримані знання, самостійно шукати рішення. 

Але такі ситуації не виникають самі, а стають результатом дидактичної 

майстерності викладача. І майстерність полягає в тому, щоб проблема являла 

собою якусь життєву ситуацію, привернула увагу студентів, зверталась до їх 

інтересів та досвіду. В кожній проблемі, ситуації, задачі повинно бути щось 

невідоме. Викладач тут виступає як сценарист, режисер і вихователь[1, с.224].                                                                                                                           

Основні переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно 

розвиває розумові здібності студентів як суб'єктів навчання; викликає у них 

інтерес до пізнання і, відповідно, сприяє виробленню мотивів та мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; пробуджує їхні творчі здібності; має 

різнобічний характер; виховує самостійність, активність і креативність у 

студентів; сприяє формуванню всебічно розвинутої особистості, спроможної 

вирішувати майбутні професійні та життєві проблеми. 

Недоліки: метод вимагає великих затрат часу для засвоєння знань і в 

меншій мірі застосовується при формуванні практичних умінь і навичок, ніж 

традиційний підхід. 

 Однією з найважливіших умов в проблемно-орієнтованому навчанні, або 

ProblemBasedLearning (РВL) є активна співпраця студентів один з одним з 

метою більш різнобічного вивчення проблеми і формування її вирішення. На 

відміну від традиційних інструкцій, отриманих з лекційного курсу, вивчення 

матеріалу в процесі РВL, зазвичай, проходить у вигляді занять в аудиторії, в 

невеликих за чисельністю групах студентів, в основному, у формі диспуту, що 

координується викладачем. Обсяг прямих інструкцій від викладача при РВL 

зводиться до мінімуму, і тому студенти пошук знань до розв’язку проблеми 

здійснюють самі. При цьому викладач виступає як експерт з обговорюваної 

проблеми, керівник по користуванню інформаційними джерелами і 

консультант у виконанні групового завдання. Таким чином, в РВL роль 

викладача полягає в заохоченні активного обговорення проблеми, забезпеченні 

всебічної роботи студентів та можливості отримання ними відповідної 
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інформації, підтримки при обговоренні. Така форма спілкування дозволяє 

успішніше обговорювати всі питання, осягати їх суть і, що найважливіше, 

залишає більш глибокий слід в пам'яті, ніж озвучування думки викладача[2, с. 

64]. 

В процесі PBL відбувається інтеграція дисциплін як по горизонталі 

(дисципліни одного рівня), так і по вертикалі (базові та 

профілюючі дисципліни). 

Незважаючи на те, що сьогоднішній студент цілком здатний осягнути 

багато складних проблем, для вирішення яких потрібні навички, що нерідко 

виходять за рамки загальноприйнятих інструкцій, у реальній практиці 

доводиться вирішувати проблеми, які рідко бувають стандартними. Тому 

здатність знаходити єдину правильну відповідь у вирішенні традиційних 

навчальних завдань мало сприяє становленню студента і фахівця. Адже 

використовуючи в навчальному процесі стандартні проблеми в поєднанні 

умовами, де існує лише одна правильна відповідь, можна просто розповісти 

студентам про вирішення задачі, але не навчити способам її вирішення. У 

нашому житті ми рідко слідуємо стандартним алгоритмам, більш того, в 

реальному житті і проблеми мають постійно мінливу різноманітність умов, 

цілей, контекстів, перешкод і невідомих величин, що впливають на підхід до їх 

вирішення. 

Етапи проблемного навчання 

          Стадія 1: Створення груп. Врегулювання клімату групи, представлення 

учасників, встановлення основних правил  ,визначення ролі студентів і 

викладача. 

           Стадія 2: Постановка проблеми. Студенти стикаються з проблемою. 

Вони, працюючи в групі, складають питання і перераховують основні факти з 

метою встановлення і роз'яснення проблеми.  

Стадія 3: Генерування ідей. Студенти, спираючись на свої знання, 

генерують ідеї, які допомогли б їм зрозуміти та  вирішити проблему.  
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Стадія 4: Вивчення проблем. Ідеї щодо вирішення проблеми можуть 

розширитися при її вивченні і створенні плану дій.  

Стадія 5: Самостійне вивчення. Учасники починають самостійно 

(індивідуально або групою) шукати інформацію і дізнаватися необхідні факти 

про проблему. Після чого підсумовують зібрану інформацію. 

Стадія 6: Синтез і застосування. На етапі відновлення спільної роботи 

студенти досліджують своє попереднє бачення проблеми з отриманою 

інформацією і порівнюють результати.  

Стадія 7: Рефлексія і зворотній зв'язок. Студенти розмірковують над 

виконаною самостійно роботою, здійснюють аналіз функціонування групи, 

процесу вирішення задачі, одержані знань і внесок викладача в її вирішенні[3, 

с. 375]. 

Застосування проблемно – орієнтованого навчання Problem Based 

Learning (РВL)на практиці 

Приклад впровадження методики з дисципліни «Основи сестринської 

справи» представлено по організації практичного заняття по темі: 

«Особиста гігієна пацієнта». 

Викладач ставить перед студентами завдання вирішення 

проблеми: визначення ризику утворення пролежнів для виконання мети – 

вибору правильної тактики догляду. 

Викладач пропонує використовувати для оцінки ризику утворення 

пролежнів шкалу Norton і алгоритми догляду за хворими. 

Приклад впровадження методики з дисципліни «Основи сестринської 

справи» представлено по організації практичного заняття по 

темі:«Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних 

закладів» 

Викладач ставить перед студентами завдання вирішення 

проблеми: запропонувати альтернативні методи стерилізації багаторазових мед 

інструментів при відсутності електроенергії. 
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Приклад впровадження методики з дисципліни «Основи сестринської 

справи» представлено по організації практичного заняття по 

темі:«Медсестринський процес. Етапи медсестринського процесу» 

Викладач ставить перед студентами завдання вирішення 

проблем: Обстежити пацієнта з метою виявлення проблем. Встановити їх 

пріоритетність. Запропонувати тактику їх усунення. 

Проблемне навчання є одним з найбільш перспективних напрямків 

розвитку творчих здібностей особистості, необхідних майбутньому фахівцю - 

медику, навчання рішенню нестандартних завдань, в ході яких студенти 

засвоюють нові знання, вміння та навички. Головним підсумком даного методу 

навчання є формування професійної компетенції студентів. 

Проблемне навчання формує у фахівця можливість самостійно побачити і 

сформулювати проблему; здатність висунути гіпотезу, знайти спосіб її 

перевірки; зібрати дані, проаналізувати їх, запропонувати методику їх обробки; 

здатність побачити проблему в цілому, всі аспекти і етапи її вирішення, а при 

колективній роботі - визначити міру особистої участі у вирішенні проблеми. 

Проблемне навчання спонукає молодих фахівців шукати шляхи і засоби 

їх вирішення. Рішення проблеми вимагає включення творчого мислення, 

використання результатів наукових досліджень, що так необхідно коли на кону 

здоров’я, а іноді, і життя пацієнта. 

Література: 

 1. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь; [пер. с польск. 

 Л.Г.Кашкуревича, Н.Г. Горина]. -  Москва: Высшая школа, - 1990. - С. 224. 

2. Наволокова Н.П. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / Упоряд.  Н. 

П. Наволокова, В.М. Андреєва – Харків: Вид. группа «Основа», - 2008. -  С. 64. 

3.   Малафіїк І. В. Дидактика / І. В. Малафіїк  - Київ: Кондор, - 2009. – С. 

375. 
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УДК. 371.321.4        Педагогічні науки. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ АУТИСТІВ 

Бродовська О.В. 

Студентка 

Луцький педагогічний коледж 

м. Луцьк 

Україна 

Аутизм — це розлад розвитку нервової системи, що характеризується 

порушенням виникнення у дитини труднощів у спробах спілкування з 

оточуючими його людьми. Аутизм, симптоми якого також полягають у 

нездатності вираження власних емоцій і в нездатності їх розуміння по 

відношенню до інших людей, супроводжується труднощами розмовної мови і в 

деяких випадках зниженням інтелектуальних здібностей.  

Майже завжди при аутизмі страждає мовлення, хворі уникають зорового 

контакту з дорослими і ровесниками, схильні до стереотипії (ритмічного 

повторення одних і тих же рухів) та одноманітних проявів активності. 

Діти - аутисти заглиблені в себе, часто повторюють одні і ті ж жести, 

можуть годинами складати кубики чи ходити від стінки до стінки. В деяких 

випадках, особливо коли їм щось не вдається (а таке буває доволі часто), 

можливі прояви агресії.  

Раніше аутизм вважали одним з проявів дитячої шизофренії або 

класифікували як розумову відсталість. А як окрему хворобу стали виділяти 

зовсім недавно, у 40-х роках минулого століття.  Зараз здебільшого його 

відносять до хвороб, пов’язаних з органічними ураженнями мозку.  

Серед можливих причин виникнення хвороби вказується порушення 

обміну солей важких металів (мідь, золото, свинець і ін.), що знаходяться в 

навколишньому середовищі й містяться в деяких лікувальних засобах.  , або – 

внаслідок дії спадкових генетичних факторів.  

 

 



19 
 

Симптоми 

Враховуючи різницю проявів захворювання у хворих, кожен випадок 

цього захворювання є неповторним. Незважаючи на це, певні узагальнюючі 

риси все-таки існують, за рахунок чого і можна припускати актуальність 

аутизму. 

Розглянемо загальні ознаки цього захворювання, проявляються вони у кількох 

основних сферах: 

o Соціальну взаємодію, взаємовідносини. 

o Серйозного типу проблеми, що стосуються невербального 

спілкування. Наприклад, це може стосуватися звички дивитися в очі, приймати 

певне положення тіла і вираз обличчя. 

o Відсутність здатності до розвитку дружніх відносин з однолітками. 

o Брак інтересу для поділу з іншими людьми їх захоплень, 

задоволення або досягнень. 

o Відсутність співпереживання. При аутизмі важко розуміти, що 

відчувають інші люди, чого б це не стосувалося. 

o Хвора дитина набагато пізніше вчиться розмовляти, а то й зовсім не 

набуває цього вміння. Так, не розмовляє взагалі близько 40% хворих аутизмом. 

o Хворому важко починати розмову. При аутизмі його також важко і 

продовжувати при вже відбувся початку. 

o Мова використовується стереотипно, з повторами. Хворі аутизмом 

люди досить часто і з повтором використовують одну фразу. 

o Труднощі в розумінні співрозмовників. Приміром, хворі аутизмом 

можуть не розуміти того, що людина, з якою вони розмовляють, використовує в 

розмові гумор. 

Такі діти більше реагують на дотикові подразники, менше — на зорові та 

слухові, через це вони схожі на людей з порушенням зору чи слуху. Для хворих 

на аутизм зовсім не мають значення обличчя, міміка. Частина малюків з 

аутизмом відмовляється обіймати матір, такі діти не просяться на руки; на 

руках батьків залишаються млявими або, навпаки, стають напруженими. На 
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рідних вони реагують не більше, ніж на інших людей. Не виявляють тривоги у 

разі розлуки з близькими. 

Діти з аутизмом можуть виявляти агресивний протест у разі зміни 

звичайної для них ситуації, навіть якщо це стосується незначних деталей. 

Пам'ять у таких дітей зазвичай добра, іноді в окремих її видах навіть  

виняткова, але часто відбувається неповноцінна організація довготривалої 

пам'яті. Інтелектуальний розвиток може бути нормальним, прискореним, 

сповільненим та неоднорідним. 

Велике значення для покращення соціальної адаптації дітей, хворих на 

аутизм, має рання діагностика захворювання. Приблизно 60 % дітей із 

аутизмом, реабілітацію яких було розпочато у віці 2-4 роки, до досягнення 

шкільного віку здатні займатися за програмою загальноосвітньої школи, 20 %- 

за допоміжною програмою. Водночас серед дітей, яким діагноз було 

встановлено у віці після 6 років, лише 30 % здатні навчатися в школі. 

Як свідчить статистика, за останні 5 років кількість дітей - аутистів в 

Україні значно зросла. Якщо раніше такий діагноз виявляли в однієї дитини з 

500, то нині — в однієї з 88.  

Ще зовсім недавно лікування хворих аутизмом проводили тільки 

психологи і токсикологи. В даний час число фахівців збільшилося й 

обговорюється доцільність створення нової наукової і практичної області 

медицини. Очевидно, вона буде названа " аутизмологія ".  

На даний час існує багато різноманітних методик, які допомагають 

покращити стан здоров'я дитини, здобути освіти, і виховати повноправну, 

всебічно розвинену особу. 

На сьогоднішній день важливе значення для будь-якого малюка має 

екологічне виховання, адже увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною 

кризою. Ця проблема потребує негайного вирішення. Тому серед багатьох 

напрямів навчально-виховної роботи з дітьми екологічна освіта набуває дедалі 

більшої актуальності 
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У молодших школярів цей розділ виховання покликаний формувати 

перші уявлення про навколишній світ, живу і неживу природу, ставлення до 

природи, що виявляється в конкретній поведінці. Навчити гуманного ставлення 

до природи – основне завдання екологічного виховання, яка реалізується 

шляхом розвитку в дітях співчуття, співпереживання і співчуття до всіх живих 

істот на планеті. 

Важливо показати дітям, що люди займають більш сильну позицію по 

відношенню до світу природи (наприклад, рослини зів'януть без поливу, птиці 

взимку загинуть від холоду без годівлі). Отримані знання про навколишній світ 

повинні підкріплюватися практичною діяльністю та наочними прикладами для 

того, щоб діти бачили позитивний результат своєї діяльності і мали бажання 

удосконалювати свої досягнення.  

Велике значення в екологічному вихованні особистості займають 

екскурсії, завдяки яким діти знайомляться з різноманіттям природного світу і 

спостерігають за явищами природи.  

Екскурсії також важливі для накопичення знань про особливості природи 

рідного краю та орієнтування на місцевості: вміння знаходити взаємозв'язки в 

природі, пророкувати наслідки діяльності людини, яка поведінка сприятливою, 

а яка негативною. Під час екскурсії діти вчаться взаємодіяти з навколишнім 

світом. 

Для діток хворих на аутизм в екологічному  навчанні головне: 

- Створення безпечного простору для роботи та гри, в якому ніхто і 

ніщо не відволікає увагу дитини, і підтримується атмосфера найбільш 

комфортна для навчання і розвитку. 

- Якщо дитині притаманні важкі розлади аутичного типу у вигляді 

безперервних стереотипних проявів, пронизливого вереску, крику, або агресії 

по відношенню до оточуючих, то заняття слід проводити індивідуально.   

- Комплексний підхід повинен охопити як медикаментозну 

підтримку здоров’я дитини, так і інтенсивні психолого-педагогічні заходи, які 

будуть відповідати стану його розвитку. 
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- Постійні заміни одних методик на інші ніколи не приведуть до 

позитивних результатів. 

- Пояснювати навчальний матеріал таким діткам необхідно 

спокійним і тихим голосом. А якщо хочемо дитину стимулювати до певних 

проявів, наша інтонація повинна бути емоційною, добродушною, без притиску і 

напору. 

- Для діток хворих на аутизм не може використовувати мову з 

комунікативною метою, тому висловлювати його прохання, будувати діалоги 

треба за нього. 

- Важливе завдання при навчанні аутистів — розвиток уваги, тому 

що вони в основному використовують периферійний зір, через це погляд у 

діток виходить розсіяний. 

- Навчання дітей з аутизмом за допомогою гри сприяє ефективній і 

осмисленій взаємодії і спілкуванню. 

- Багаторазове повторення, промовляння, програвання важливих для 

дитини ситуацій сприяє створенню у нього нових моделей реальності, які 

допоможуть йому в подальшому житті. При цьому бажано освоювати образи 

повільно, поетапно, додаючи їм емоційного забарвлення.          

 «Ми можемо провести експеримент. Для цього потрібно взяти вазонок і 

поставити його на підвіконник. Закинути в природні умови, не доглядаючи. 

Хіба він проросте? Якщо за рослиною не доглядати, вона ніколи не виросте 

гарною й здоровою. Теж саме відбувається із дітьми з аутизмом. Якщо вчасно 

не розгледіти їхню особливість, вони замкнуться у власному світі й більше 

ніколи його не покинуть».                                                                   Соломія Чубай  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ЯК 

ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Прокопенко Н.П.  

Хмара О.С. 

викладачі економічних дисциплін  

Автотранспортний коледж державного вищого навчального закладу 

Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 

У нинішньому середовищі в різних галузях професійної діяльності 

креативність є одним з найвагоміших чинників успішності. Стратегія сучасної 

освіти обов’язковим чином має враховувати вказаний чинник у підготовці 

фахівців різних сфер професійної діяльності. Реалізація творчих здібностей 

студента проявляється в процесах сприйняття і мислення і визначається не 

лише ними, але й такими рисами особистості, як самодостатність, інтелект, 

спостережливість, готовність до ризиків та експериментів. На разі існує багато 

теорій і напрямків креативності внаслідок того, що відсутнє єдине і чітке 

трактування поняття «креативність». Саме слово «креативність» запозичене у 
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нашу мову з англійського слова «creative», яке означає творчий. Слово 

«креативність», являючись аналогом поняття «творчі здібності», нерозривно 

пов’язано з творчістю, творчою діяльністю, що породжує дещо якісно нове (або 

для творця, або для групи і суспільства в цілому). Традиційна система освіти 

передбачає передачу інформації від викладача до студента, де домінує 

пояснювальний тип викладання, запам’ятовування інформації та 

нагромадження фактів. Це не завжди дає змогу розвитку креативності 

особистості, яка формується лише у спеціально організованому середовищі на 

базі спеціальних завдань. Системо утворюючим чинником розвитку 

креативності є гуманізація освіти. Прийнято вважати, що з самого початку 

задатки креативності притаманні кожній людині, але вплив оточуючого 

середовища, наявність множин заборон і шаблонів поведінки сприяють їх 

блокуванню. Відтак, необхідно надати кожному позитивний поштовх для 

розвитку креативності, вивільнити особистість від всілякого роду 

«психологічних зажимів». Сприяння розвитку творчого мислення полягає у 

формуванні і вдосконаленні розумових процесів, таких як аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, абстрагування, критичність, глибина, гнучкість, 

широта, варіативність і т. п. Для формування креативності як властивості 

особистості необхідне спеціальним чином організоване середовище.  

Психолого-педагогічні умови у контексті формування творчого мислення 

можна поділити на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні.  

Об’єктивні або ситуативні включають умови середовища і особливості 

організації навчального процесу, при яких не подавляється ініціатива студентів, 

формується впевненість у власних силах і можливостях.  

До суб’єктивних або особистісних відносять стійкі риси характеру 

людини, які здатні впливати на умови середовища. Друга група заслуговує на 

підвищену увагу з боку викладачів, оскільки за рахунок впливу на зазначені 

складові, формується досвід творчого мислення майбутніх спеціалістів, 

зокрема: � стійка позитивна мотивація творчої діяльності і мотивація 

досягнення цілей; � потреба у самореалізації і пізнавальній діяльності; 
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�професійна спрямованість особистості на основі нестандартного підходу до 

вирішення завдань; � цілеспрямованість; � мотивація досягнення успіху; 

теоретичний і практичний рівень професійної підготовки. 

Об’єктивні або ситуативні умови забезпечують можливість 

цілеспрямованого педагогічного впливу.  

До найважливіших з них відносяться: � особистість і поведінка 

викладача; � морально-психологічний клімат в аудиторії; � матеріально-

технічна база, зокрема доступ до інформаційних і сучасних технічних джерел; 

особливості організації навчального процесу.  

Викладач і в аудиторії, і поза нею повинен створювати умови і 

здійснювати таку взаємодію із студентами, яка направлена на зацікавленість і 

бажання студентів до навчання, стимулювання їхньої пізнавальної і творчої 

складової, розкриття природних і набутих здібностей кожного студента.  

Процес формування у студентів креативного мислення полягає у 

цілеспрямованому впливі, взаємодії викладача і студента і адекватних цьому 

спеціальним чином організованих умов із застосуванням відповідних 

механізмів, форм і методів організації занять, самостійної роботи студентів та 

дистанційної освіти із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

До сучасних інформаційних технологій, які використовують в 

навчальному процесі і дозволяють розвивати креативність студентів та 

реалізувати творчий потенціал викладачів, відносять електронні і гібридні 

бібліотеки, та електронні посібники. 

У даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій електронні 

навчальні чи довідково-пошукові системи розробляються з використанням 

гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи називають 

інтерактивними навчальними Web-матеріали, та можуть знайти і знаходять 

широке застосування як в звичайних формах навчання, так і в достатньо новій 

формі навчання, як дистанційна освіта. 
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Ми переконані, що використання в освітньому процесі електронних 

посібників створює об’єктивні умови для розвитку творчого потенціалу як 

студентів так і самих викладачів. 

Приступаючи до створення посібників ми ставили перед собою завдання 

зробити їх цікавими, змістовними, мобільними. Що в свою чергу дає 

можливість покращити результативність та якість знань наших студентів, 

стимулює креативність їх мислення через нестандартний підхід до викладення 

навчального матеріалу.  

Посібники, створювались відповідно до діючих стандартів та навчальних 

і робочих програм, за якими здійснюється викладання вказаних дисциплін у 

коледжі. Але їх відмінність від стандартного лекційного матеріалу полягає в 

тому, що теми більш розширені у змістовному плані, доповнені ілюстраціями, 

відеоматеріалами та презентаціями. Також посібники містять приклади, 

пояснення, цікаві факти та гіперпосилання на Ітернет-джерела.  

Створені посібники орієнтовані перш за все на наших студентів. Вони 

дозволяють розширити їх можливості в процесі вивчення дисципліни, а також 

зробити процес навчання більш цікавим сучасним та мобільним. Програма, на 

базі якої створювалися посібники, дозволяє працювати з матеріалом не лише з 

комп’ютерів, ноутбуків а й з планшетів та мобільних телефонів. Це все 

дозволяє студенту опрацьовувати матеріал посібника в зручний для нього час і 

в зручному місці. Створює можливості та умови для дистанційного навчання. 

Також існує практика залучення наших студентів до створення 

електронний посібників. А саме створення презентацій та ілюстративних 

матеріалів, які входить до змісту підручника, що дозволяє проявити їм 

креативність мислення та реалізувати їх творчий потенціал. 

Крім різноманітних теоретичних та ілюстративних матеріалів посібники 

містять запитання та завдання, в тому числі і творчого характеру, за допомогою 

яких кожен студент має можливість здійснювати процес самоконтролю. Ми 

маємо надію, що використання електронних навчальних посібників дозволить 

значною мірою підвищити якість знань наших студентів, сприятиме розвитку їх 
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творчих здібностей та викличе у них більшу зацікавленість до вивчення 

комерційних дисциплін та до всього навчального процесу в цілому. Зробить 

навчальним процес різноманітним, цікавим та сучасним. 

На останок хотілося б зазначити, що розвиток творчого потенціалу 

студентів можливий лише при відповідному відношенні викладачів до даної 

проблематики і передбачає розуміння викладачем того, що успіх нинішніх і 

майбутніх випускників ВНЗ залежить не лише від високого рівня теоретичної і 

практичної підготовки, але й від здібності до швидкого й ефективного 

вирішення завдань на основі нестандартного і творчого мислення. 
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На сьогоднішній день косметика користується великим попитом у 

населення. Українська косметична галузь останніми роками динамічно зростає і 

вже зараз займає значний сегмент на ринку України. Одним з найпоширеніших 

напрямків косметичної промисловості є виробництво кремів. Для України 

найбільш переважними є легкі емульсійні композиції, які часом на 90% 

складаються з води. 

Емульсії є однорідними за зовнішнім виглядом системами, які 

складаються з двох практично взаємно нерозчинних рідин, одна з яких при 

цьому знаходиться в диспергованому вигляді, а інша являє собою суцільне 

середовище з розподіленими в ній частинками першої рідини [1, c. 89]. На 

практиці часто використовуються такі емульсії, в яких одна рідина є водою, а 

інша - органічною рідиною, умовно званою маслом. 

В лабораторних умовах застосували стандартний спосіб отримання 

емульсій - так званий «гарячий / гарячий» метод, при якому жирову фазу 

нагрівають приблизно до 75°С, повністю розплавляють її та об'єднують з 

водою, також нагрітої приблизно до 75°С. Так як за температури 75°С 

більшість мікроорганізмів не виживає, особливих заходів гігієни звичайно не 

потрібно [2, c. 110]. 
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Нагрівання апарату, де здійснюється емульгування, проводять до 

температури об'єднання фаз або температури емульгування. В цілому це 

дозволяє уникнути перегріву фаз або - в разі ліпідної фази - її передчасного, а 

тому небажаного прилипання до стінок обладнання. 

Водна фаза, що складається з водорозчинних компонентів, доводиться до 

тієї ж температури, що і масляна фаза, і поступово, при інтенсивному 

перемішуванні, подається в жирову фазу . 

Гомогенізуючий пристрій повинен використовуватися лише періодично і 

направлено. На початку процесу емульгування, тобто за температури 

об'єднання фаз, його застосування є обов'язковим [3, c. 148]. 

Процес охолодження проходить поступово. Повільне, поступове 

охолодження дозволяє отримати продукт більш високої якості. При швидкому 

охолодженні існує небезпека появи твердих жирових включень. Правда, якщо 

охолодження відбувається занадто повільно, той же самий ефект іноді можна 

спостерігати в результаті первинної кристалізації, з подальшим зростанням 

кристалів у структуроутворювачі.  

Зазвичай процес охолодження здійснюється в умовах повільного 

перемішування, що забезпечує вирівнювання температури всередині продукту. 

Охолодження продовжують до температури загущення системи. 

Термонестабільні активні речовини, наприклад, парфумерні віддушки, можуть 

вводитися до цього моменту або за ще більш низької температури. Однак при 

цьому виникає необхідність в ще одній гомогенізації [3, c. 150]. 

Гомогенізацію і охолодження бажано проводити в умовах вакууму, що 

дозволяє запобігти насичення продукту повітрям. Наявність повітря в продукті 

може бути причиною небажаного його окиснення, а також викликати проблеми 

при фасуванні готової маси внаслідок зниження щільності продукту. 

З енергетичної точки зору, отримання емульсій методом 

«холодний/холодний» є майже ідеальним: не нагрівається ні водна, ні масляна 

фази. Цим способом можна за короткий проміжок часу отримувати рідкі 

емульсії типу «масло у воді» [2, c. 115].  
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Хоча, в процесі об'єднання фаз потрібне застосування ефективного 

гомогенізатора. Крім того, при використанні методу «холодний/холодний» 

необхідно звертати особливу увагу на мікробіологічний статус застосовуваної 

сировини. 

Поряд з цим необхідно враховувати, що за низькотемпературного 

способу виробництва (за кімнатної температури) кремових мас можливе 

використання лише рідких масляних компонентів. 

Отже, можна зробити висновок, що для виготовлення емульсійного крему 

на основі «масло – вода», доцільніше використання методу «гарячий/гарячий». 
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Розвиток багатьох сучасних галузей науки і техніки вимагає 

безперервного пошуку і проведення фундаментальних досліджень 

перспективних напівпровідникових матеріалів, що володіють необхідним 

комплексом фізичних та фізико-хімічних властивостей. Серед великого 

різноманіття матеріалів особливий інтерес становлять складні халькогеніди, для 

яких характерна доступна технологічність, значна відтворюваність результатів, 

анізотропія властивостей та висока фоточутливість [1]. 

У квазіпотрійній системі Сu2S–GeS2–Sb2S3 два з компонентів, що її 

утворюють – GeS2 та Sb2S3 – виступають склоутворювачами, а Cu2S – 

модифікатором [2,3]. Все це пояснює актуальність дослідження системи Cu2S–

GeS2 – Sb2S3 з метою пошуку нових перспективних кристалічних та аморфних 

матеріалів, які знайшли застосування в якості лазерно-оптичних матеріалів, 

матеріалів для виготовлення світловодів, компакт-дисків, мембран іон-

селективних електродів тощо. 

Квазіпотрійна система Сu2S–GeS2–Sb2S3 вивчалася за результатами 

дослідження методом рентгенофазового аналізу 38 сплавів. Для побудови 

ізотермічного перетину системи Сu2S–GeS2–Sb2S3 при 500 К зразки синтезували 

прямим однотемпературним методом із високочистих простих речовин:       

мідь – 99,99 мас. %, сурма – 99,998 мас. %, сірка – 99,997 мас. %, германій – 

99,9999 мас. %. 

Для синтезу зразків було обрано однотемпературний метод. З цією метою 

було використано печі типу МП-52 з програмованим регулятором температури 

ПР-03 (Pt/Pt-Rh термопара, термокомпенсація холодного спаю). Ампули 

вміщували у піч і повільно нагрівалися (10 К/год) до температури 1100 К, 

витримували при максимальній температурі 6 годин з наступним 

охолодженням до температури 500 К зі швидкістю 10 К/год. При цій 

температурі проводився відпал зразків протягом 240 годин, після чого ампули 

зі сплавами гартувалися у воду. Результати рентгенофазового аналізу виявили 

наявність відбиттів, які належать лише бінарним і тернарним сполукам 

системи. 
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За результатами дослідження сплавів системи методом РФА побудовано 

ізотермічний переріз системи Сu2S – GeS2 – Sb2S3 при 500 К (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Ізотермічний переріз системи Сu2S–GeS2–Sb2S3 при 500 К: 1 –  

Сu2S+Сu8GeS6+Сu3SbS3, 2 – Сu8GeS6+Сu3SbS3, 3 – Сu8GeS6+ Сu4GeS4+Сu3SbS3, 

4 – Сu3SbS3+Сu4GeS4, 5 – Сu3SbS3+Сu4GeS4+СuSbS2, 6 – Сu4GeS4+СuSbS2,          

7 – Сu4GeS4+Сu2GeS3+СuSbS2, 8 – СuSbS2+Сu2GeS3, 9 – СuSbS2+Сu2GeS3+Sb2S3, 

10 – Сu2GeS3+Sb2S3, 11 – Сu2GeS3+GeS2+Sb2S3. 

У системі існує шість трифазних областей: Сu2S+Сu8GeS6+Сu3SbS3     

(поле 1) зразок 1 на рис. 1.2., Сu8GeS6+Сu4GeS4+Сu3SbS3 (поле 3), 

Сu3SbS3+Сu4GeS4+СuSbS2 (поле 5) зразок 11 на рис. 1.2., 

Сu4GeS4+Сu2GeS3+СuSbS2 (поле 7), СuSbS2+Сu2GeS3+Sb2S3 (поле 9) зразок 29 

на рис. 1.2., Сu2GeS3+GeS2+Sb2S3 (поле 11) зразок 35 на рис. 1.2.. 
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Трифазні області розділені п’ятьма двофазними рівновагами: 

Сu8GeS6+Сu3SbS3 (поле 2) зразок 2 на рис. 1.2., Сu3SbS3+Сu4GeS4 (поле 4) 

зразок 6 на рис. 1.2., Сu4GeS4+СuSbS2 (поле 6) зразок 18 на рис. 1.2., 

СuSbS2+Сu2GeS3 (поле 8) зразок 25 на рис. 1.2., Сu2GeS3+Sb2S3 (поле 10) зразок 

32 на рис. 1.2., які знаходяться на відповідних квазіподвійних перерізах. 
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Нестача продуктів харчування спонукає людство повертатись до 

«нішевих» культур, які мають унікальні властивості і безвідходну технологію 

вирощування, потребують малого ресурсного потенціалу і дають високу 

рентабельність. Однією із таких культур є гречка. За розрахунками Інституту 

аграрної економіки гречка відноситься до Топ-3 найбільш рентабельних 

культур (рівень рентабельності складає 110%).  

Гречка – це цінна круп’яна культура з унікальними харчовими і 

лікувально-дієтичними властивостями різностороннього використання та 

безвідходної технології вирощування. Плоди її містять 12-18% білка, 2-4 – 

жиру, 10-16 – клітковини, 70-85% - крохмалю. За біологічною цінністю 

(амінокислотним скором) білки гречки наближаються до білків сухого молока 

(92,3%) та курячих яєць (81,4-99,3%). Переважна частина білків (80%) входить 

в склад легкорозчинних альбумінової і глобулінової фракцій, що обумовлює їх 

легку засвоюваність організмом людини. Білки гречки характеризуються 

високим вмістом незамінних амінокислот (17), в тому числі триптофану, лізину 

і метіоніну, яких не вистачає в інших крупах та хлібі. Високий вміст в крупі 

гістидину позитивно впливає на ріст дітей. Жири гречки 3,8% відносяться до 

невисихаючих. Вони мають низькі йодне (94,2-96%) і окислювальне (5,98-

6,72%) числа. Важливою позитивною їх характеристикою є вміст незамінних 

для людини лінолевої та ланолінової кислот. В крупі ядриці міститься значна 

кількість вітаміну Е, який має антиоксидні властивості. Тому навіть за 

тривалого зберігання харчова якість крупи не знижується, що має велике 

значення для створення продовольчих запасів і визначає гречку як стратегічну 

культуру [1, С. 13-14]. 

Цінним є вітамінно-ферментативний склад культури, зокрема, мінеральні 

елементи (ферум, фосфор, кальцій, купрум), органічні кислоти (лимонна, 

яблучна, щавлева), вітаміни Р, В1, ВС, РР та В2 (відповідно, рутин, тіамін, 

фолієва кислота, рибофлавін, ніоцин), а також ферменти: протеіназу, аміназу, 

мальтозу, глюкозидазу, фатазу. 
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Фолієва кислота, що міститься у гречці, підвищує витривалість і опірність 

організму хворобам, допомагає у лікуванні шлунково-кишкових захворювань. 

Гречка підтримує здоровою печінку, сприяє зниженню підвищеного вмісту 

цукру в крові та лікуванню анемії, лейкемії, зміцненню імунної системи, 

поліпшенню кровообігу, зниженню рівня „шкідливого” холестерину. 

Гречка містить значну кількість купруму (міді), який в організмі людини 

сприяє використанню заліза (феруму) для утворення гемоглобіну в незрілих 

червоних кров’яних тільцях. Так, у 100 г гречаної крупи міститься 21,85 мг 

міді, тоді як в ячмінній – 11,22 мг, у вівсяній – 8,68, манній – 7,24, пшоняній – 

18,0 – 19,5 мг, нестача якої в організмі людини призводить до недокрів’я [2, С. 

6-10].  

У вегетативних та генеративних органах рослин гречки синтезуються та 

нагромаджуються біологічно активні речовини групи флавоноїдів, основний із 

яких рутин (вітамін Р), який позитивно впливає на тонус судин людини. 

Найбільша його концентрація міститься у тканинах бутонів, квітів та листків 

рослини. Гречка, поруч із софорою японською є основним джерелом отримання 

цього лікувального препарату [3, С. 40-47]. 

За рахунок високому вмісту цистеїну (300 мг/100 г гречаної крупи) гречка 

стійка проти радіоактивного опромінення і використовується у якості 

онкопротекторної культури. Так само, як у рисі, кукурудзі, в гречці немає 

глютену, тому її можна вживати в їжу хворим на целіакію. За глікемічним 

індексом гречану крупу відносять до помірно корисних продуктів харчування.  

У гречці міститься рекордна кількість біофлавоноїду кверцитину – 8%. 

Біофлавоноїд кверцитин відновлює активність пошкодженого або порушеного 

у ракових клітинах гена р 53 або сам заміщує його функції. Ген р53 – ген-

супресор ракових клітин – є одним із головних регуляторів в ядрі клітини, що 

контролює розкладення клітин. Кверцетин відновлює функцію гена р53, 

відновлюючи розкладення пухлинних клітин і приводячи їх до загибелі.  
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Канадські вчені з університету у Манітобі виявили у крупі гречки 

речовину хіро-інозітол, яка знижує рівень цукру(глюкози) у групі піддослідних 

тварин на 20%.  

Дуже широкі можливості використання культури з харчовою метою, 

залежно від національних особливостей країни вирощування. У їжу 

використовують проростки насіння, зелені частини дорослої рослини та плоди. 

З різних частин гречаної рослини готують салати, гарніри, напої, борошняні 

блюда та вироби (хліб, кекс, печиво, здобу, лапшу, піцу, пудру із проростків, 

томлений солод для виготовлення безглютенового пива), різні круп’яні блюда 

(каші), пасти, поживні таблетки, оцет та інші вироби [4, С. 508-512]. 

Із продуктів переробки зерна гречки можна приготувати близько сотні 

страв. Борошно цієї культури не містить клейковини, а тому для випікання 

хліба непридатне. Його використовують для приготування млинців, оладок, 

виготовлення локшини, макаронів, кондитерських виробів, застосовують у 

шоколадному виробництві. 

Відходи круп’яного виробництва (дрібне зерно, висівки, борошняний пил, 

січка, трав’яне борошно) використовують на корм тваринам. Гречана полова 

містить 4,2% білка, тобто так само, як сіно злаково-бобової сумішки. Кормова 

цінність полови становить 0,5 корм. од. Гречка інтенсивно нарощує зелену масу 

і може у багатьох районах країни успішно вирощуватися в пожнивних та 

поукісних посівах, де за 50-60 днів сформує урожайність 200 ц/га. Посіяна у 

чистому вигляді або в суміші з кукурудзою, соняшником, горохом вона дає 

досить високі врожаї зеленої маси або силосу.  

Порівняно пізній строк сівби і відносна скоростиглість дають змогу 

вважати гречку важливою страховою культурою, якою можна пересівати не 

лише озимі, що загинули, а й ярі хліби [2, С. 6-10].  

За фізіологічними нормами харчування, на душу населення на рік 

потрібно 7,5 кг гречаної крупи. Щоб повністю забезпечити потребу в ній 

населення країни, з урахуванням експорту, слід вирощувати середні врожаї не 
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менш як 14-16 ц/га. Посівні площі під гречкою у 2017 році становлять 197,5 

тис. га середній рівень урожайності близько 11ц/га (станом на вересень 2017р.). 

Отже, унікальні харчові, лікувальні, агротехнічні і медоносні властивості 

гречки свідчать про те, що її успішно можна величати культурою майбутнього.  
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зумовлена наявністю білків, пептидів, вуглеводів, солей кальцію та фосфору, 

вітамінів, який отримують у результаті ферментативного або кислотного 

зсідання молока, утворення сирної маси з подальшою її обробкою та 

визріванням [1, c.62].  

На українському ринку твердий сир – досить поширений харчовий 

продукт. Для розширення асортименту, підвищення біологічної цінності та 

покращення смакових показників сирів виробники використовують різні види 

наповнювачів з рослинної сировини. 

Відомо, що волоські горіхи корисні для організму людини. Вони добре 

захищають серце, знижують рівень холестерину, є гарним засобом проти 

безсоння, покращують пам'ять, зменшують ризик виникнення багатьох 

захворювань, а також покращують стан шкіри, укріплюють нігті та волосся. 

Тому вони повинні стати невіддільною частиною нашого раціону. Отож, 

твердий сир з волоськими горіхами не лише матиме гарні смакові властивості, а 

й буде корисним для споживачів. 

Виготовлення сиру з горіхом проходить наступні стадії виробництва: 

нормалізацію і пастеризацію молочної суміші, внесення бактеріальної закваски 

прямого внесення та ферментного препарату комбінованого складу, 

сквашування, розрізання згустку і постановку сирного зерна, нагрівання, 

чеддерізацію сирної маси в пласті, дроблення, просолювання, внесення 

горіхового компонента – сирої або термічно обробленої макухи волоського 

горіха в кількості 1,5-2% до обсягу сирної маси, формування, пресування, 

пакування і дозрівання [2].  

Нормалізацію молока проводять для отримання молочної суміші 

необхідної концентрації за жиром. Пастеризацію сирого молока здійснюють 

для знищення шкідливої патогенної мікрофлори. В результаті пастеризації 

змінюються нативні властивості молока: відбувається денатурація казеїну, 

одно- і двозаміщені солі кальцію переходять в нерозчинну форму – в 

трьохзаміщений кальцій, погіршується здатність молока до згортання під дією 

сичужного ферменту, викликається коагуляція сироваткових білків, які при 
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згортанні молока захоплюються казеїновим згустком, затримують зневоднення 

і погіршують якість сиру, розпадаючись при його дозріванні на небажані 

продукти. Тому в сироварінні використовують не надто високі температури 

пастеризації – 68-72°С, з витримкою 15-20 с [3, c.511]. 

Після пастеризації у сироробну ванну, наповнену нормалізованим 

молоком вносять закваску прямого внесення. Закваска значно збагачує сир в 

момент утворення тієї активної мікрофлори, яку він отримує з молока. 

Кількість природної мікрофлори молока завдяки внесенню закваски, майже 

подвоюється, а іноді й потроюється. Ферментний препарат вноситься для 

згортання білків молока та утворення згустку [3, c.273].  

Отриманий згусток дроблять, отримуючи сирне зерно – білкові частинки 

розміром 3-6 мм. Сирне зерно, що плаває в сироватці, нагрівають з метою 

створення оптимальних умов для розвитку певних видів мікроорганізмів. 

Температура нагрівання лежить в основі виробничої класифікації сирів. 

Особливостями вироблення сирів є застосування високої температури 

нагрівання (54-58
о
С) [4, c.24]. 

Зерна готової сирної маси зазвичай бувають різної величини і їх 

необхідно з'єднати в великі шматки – моноліти. Моноліту надають різної 

форми: кулястої, циліндричної, прямокутної, квадратної тощо. Формують сири 

також для того, щоб відділити сироватку, яка залишилася між зернами [5, c.41]. 

Далі відбувається пресування сиру. Під час якого триває процес 

ущільнення і відділяється зайва сироватка, яка залишилася. Але не вся, 

вологість сирної маси повинна бути оптимальною. 

Посолка здійснюється для того, щоб надати певного смаку сиру і в певній 

мірі регулювати мікробіологічні процеси під час його дозрівання. Для цього 

використовують як звичайну суху сіль, так і розсіл  [4, c.64]. 

Після посолки в дроблену сирну масу вносять сиру або термічно 

оброблену макуху волоського горіха в кількості 1,5-2% до обсягу сирної маси. 

Макуха волоського горіха на відміну від самого горіха пройшла стадію 

пресування, в результаті якої була видалена частина жиру. У макусі волоського 
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горіха міститься до 10% жиру, а в горіхові – до 70%. В процесі зберігання жир 

схильний до окислення, що знижує терміни зберігання продуктів, які містять 

волоський горіх. Також після пресування видаляється частина шкірки горіха, в 

якій містяться дубильні та фарбувальні речовини. Макуха може бути 

використана в сирому і в термічно обробленому вигляді. Термічна обробка 

передбачає обсмажування макухи при температурі 130-140°C, протягом 15-20 

хвилин і охолодження повітрям. Після обсмажування смак і аромат волоського 

горіха стає яскраво вираженим. Доза горіхового компонента обумовлена малою 

питомою вагою макухи волоського горіха [2]. 

Оскільки горіховий компонент вноситься в чеддерізовану сирну масу, яка 

містить мінімальну кількість вологи та має пластичну консистенцію, в 

результаті горіховий компонент рівномірно розподіляється по всій сирній масі. 

Це знижує витрати дорогої сирної маси, збільшує вихід продукту, покращує 

його функціональні властивості та органолептичні показники. Також 

застосований спосіб чеддерізації, який надає пластичність сирній масі, при 

формуванні насипом забезпечує рівномірний її розподіл з горіховим 

компонентом по всьому об'єму форми будь-якої складності. 

Сир дозріває у спеціальних камерах – холодильні та теплі. У них 

акуратно покладені на полиці стелажів головки, циліндри, бруски сиру. 

Температура повітря у камерах підтримується з точністю до 1-2
о
С, вологістю 

до 2-3% [4, c.26]. 

В результаті застосування даного способу отримують сир з горіховим 

компонентом білого або слабо жовтого кольору, однорідний по всій масі, що 

має щільне, однорідне, пластичне тісто, з наявними шматочками волоського 

горіха різного розміру на зрізі, з чистою поверхнею, тоненькою, рівною кіркою, 

без пошкоджень і товстого підкіркового шару, з вираженим сирним смаком і 

запахом волоського горіха.  

Таким чином, використання нетрадиційних джерел рослинної білково- та 

жировмісної сировини служить основою розробки нових технологій молочних 

продуктів. 
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Луганська область відноситься до числа маловодних регіонів. У місті 

Лисичанську населення і підприємства відчувають гострий дефіцит води. 

Водопостачання міста здійснюється із Західної фільтрувальної станції, яка 

очищає і готує воду з річки Сіверський Донець до норм якості питної води. При 

цьому відхилення якості проб такої води від норм по хімічним показникам 

становить близько 35%. Подача води здійснюється на відстань 19 км по 

водоводу, який знаходиться в аварійному стані. У той же час в місті 

функціонують 4 шахти ПАТ «Лисичанськвугілля», які відкачують із шахт і 

скидають в річку Сіверський Донець 4153 тис.м
3
 шахтних вод. 

У даній роботі було вивчено якість шахтних вод з метою встановлення 

можливості їх використання для зрошення. 

До складу ПАТ «Лисичанськвугілля» входять «ВП шахта імені Д.Ф. 

Мельникова", «ВП шахта Новодружеська », «ВП шахта Привольнянська» та 

«ВП шахта ім. Г.Г.Капустіна», розташовані на території міст Лисичанськ, 

Новодружеськ, Привілля [1]. Шахтні води утворюються при підземній розробці 

вугілля, яку веде підприємство. При цьому розкриваються водоносні горизонти 

і утворюються водотоки, об'ємна витрата яких залежить від ступеня обводнення 

шахтного поля. На рис. 1 представлені дані по об'ємах шахтних вод, які 

скидають підприємства в річку Сіверський Донець. 
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Рис. 1- Об'єм шахтних вод, які скидають в річку Сіверський Донець 

шахти ПАТ «Лисичанськ вугілля» 

Приведені дані показують, що найбільшу кількість -1377 тис.м
3
 води 

скидає шахта «Новодружеська». Шахтні води формуються за рахунок 

підземних і поверхневих джерел, в тому числі і атмосферних опадів, які 

проникають в підземні гірничі виробки. Стікаючи по виробленому просторі 

вода змінює свій хімічний склад і властивості при взаємодії зі зруйнованими 

гірськими породами, вугіллям. Характер цих змін при перетворенні підземної 

води в шахтну зумовлює її вихідний хімічний склад. Мінералізація 

досліджуваних шахтних вод дуже різна. Найбільш мінералізованими є шахтні 

води шахти ім. Г.Г. Капустіна (9960 мг/дм
3
), найменша кількість солей (2160 

мг/дм
3
) міститься у водах шахти «Новодружеська».  

Було проаналізовано вміст інших забрудників у шахтній воді шахти 

«Новодружеська». За концентрацією водневих іонів води нейтральні, рН 

складає 7,7 одиниць. Кількість завислих часток у шахтній воді залежить від 

ефективності роботи очисних споруд. Шахтна вода проходить очистку від 

завислих речовин в шахтних водозбірниках, які забезпечують грубе очищення 

вод від зважених речовин. Потім воду насосами перекачують на поверхню в 

очисні споруди. На очисних спорудах відбувається освітлення води та її 

знезараження. Вміст зважених речовин у очищеній воді не перевищує 10 

мг/дм
3
. Вода належать до сульфатно - хлоридного класів, вміст сульфатів- 640 

мг/дм
3
, хлоридів-520 мг/дм

3
. Вміст органічних речовин у шахтних водах 

досягає 25 мг/дм
3 
(за біохімічним споживанням кисню БСК). 

Такі показники якості шахтної води дозволяють припустити, що воду 

можливо використовувати для поливу зелених насаджень. 

В роботі вивчена фітотоксичність води з відстійника шахтних вод шахти 

«Новодружеська» в порівнянні із водопровідною водою, яку використовують 

для поливу присадибних і дачних ділянок в районі розташування шахти. Аналіз 

проводили по методиці [2, с.160]. У чашки Петрі наливали воду для аналізу, 

верх чашки закривали сіткою, на яку поміщали пророщене насіння вівса так, 
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щоб коріння діставали поверхні води. Рослини вирощували протягом 2 тижнів, 

після чого витягли, відокремили зелену частину від коренів. Коріння висушили 

фільтрувальним папером. Зважили зелену частину і коріння, розрахували вагу 

однієї рослини. На рис. 2 приведені результати цих дослідів. 
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Рис.2 – Результати дослідження фітотоксичності води шахти 

«Новодружеська» у порівнянні з водопроводною на тестових рослинах вівса 

Із одержаних результатів видно, що маса зеленої частини рослин вівса в 

дослідах з шахтною водою на 26% менша в порівнянні з водопроводною. Це 

показник слабої фітотоксичності шахтної води. Але середня маса коренів 

рослин вівса в цих дослідах більше контролю на 60%, що можливо при вмісті в 

досліджуваній воді поживних для рослин мінеральних солей.  

Висновки: На основі одержаних результатів можливо рекомендувати 

використання шахтної води шахти «Новодружеська» для поливу зелених 

насаджень на вулицях, скверах міста. Таким чином можливо використовувати 

близько 3,8 тис. м
3
/добу води, що зменшить дефіцит води, дозволить економити 

кошти (1куб м питної води коштує 18 грн.). За рахунок регулярного поливу 

покращиться стан зелених насаджень міста, які грають важливу роль у 

забезпечені нормального екологічного стану міста.  

Література: 
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Природничі науки 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Наконечна М.М., 

студентка факультету «Правознавство» 

Ірпінського державного коледжу економіки та права 

м. Ірпінь, Україна   

Сьогодні, чи не найважливішою проблемою сучасності є взаємодія 

людини з природою, її ставлення до навколишнього світу. Як вважав Я.А. 

Коменський: «Людина- це частина природи, яка живе за її законами» і з цією 

думкою не можливо не згодитись. Адже, важливим є тут вирішення самої 

проблеми збереження природних ресурсів, яке і є екологічним вихованням 

населення, а особливо підростаючого покоління.  

За словами А. Мелуа, А. Яшина «Екологічна небезпека, якщо вона стає 

реальною, - сильніша за війну, бо вбиває поступово, з прицілом на багато 

поколінь». І це є гірка правда сучасності. Адже, екологічна проблема виростає в 

проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, 

цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може 

бути здійснена при наявності в кожній людині достатнього  рівня екологічної 

культури, екологічної свідомості, формування яких починається з раннього 

дитинства і продовжується все життя.  

Молодь сучасності, на жаль, живе в періоді не лише бурхливого розвитку 

науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та 

демографічного вибуху. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та 

літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при 

одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів, призвели до 
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розвитку екологічної кризи. Людям давно вже стала потрібна нова філософія 

життя, висока екологічна культура і свідомість відповідальності перед 

природою. На сьогодення в усіх розвинених країнах світу, екологічна культура 

являється  невід'ємною частиною функціональності грамотності населення.   

Проблемою підвищення екологічної культури молоді на науковому рівні  

займаються такі вчені, як Абалкіна  І.Л., Моткін І.О., Курняк Л.Д., Науменко 

Н.В., Процюк В.А. Вони вважають, що необхідність виховання екологічної 

культури в молоді пов'язана саме з реакцією на глобальну екологічну кризу. 

Негативні зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії виробничих 

чинників істотно прискорились в останні десятиріччя. Тобто, збереження життя 

на землі залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання екологічної 

культури в молоді, суспільства в цілому [1, c.33]. 

Фундамент почуття невід'ємного зв'язку з природою і поваги до всього, 

що називають навколишнім середовищем, має бути ще закладений і привитий з 

дитинства. Навіть створюючи куточки живої природи, інформаційні джерела 

про природу та саме уявлення про те, яке важливе значення в житті кожного 

вона має, діти вчаться цінувати кожний листочок дерева, кожну тварину і 

взагалі все, що їх оточує. Бо, скільки б наукових методів та способів по 

боротьбі з екологічною проблемою не існувало, головним лишається лише 

одне- це виховання в кожній дитині або дорослій людині свідомого громадяна, 

який розуміє свою відповідальність перед природою та свою важливу роль в її 

розвитку, а не занепаді. І навіть, на перший погляд, маленька, незначна деталь, 

як донести сміття до смітника, а не викинути його десь на узбіччі, являється 

важливою деталею в житті екологічно свідомої людини. 

А на останок хотілось би сказати хороші і актуальні для сьогодення слова 

М. Реймерса: «У людства повинно бути майбутнє, і воно може бути світлим. 

Нерозв’язаних проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє 

допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий 

професіоналізм». 

Література: 
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УДК 577.1                                                                                   Природничі науки 

 

ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ РОДУ CHLAMYDOMONAS ЯК ЧУТЛИВИЙ ТЕСТ 

– ОБ’ЄКТ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ БІХРОМАТОМ 

КАЛІЮ 

Новікова І.П. 

викладач  

Кафедра профілактичної та соціальної медицини, мікробіології та 

епідеміології,  

Київський Медичний університет імені УАНМ,  

М. Київ, Україна,  

Антропогенне забруднення природного середовища є визначальним 

фактором дестабілізації біологічних систем різного рівня організації. 

Найважливішими по об’ємах надходження й найбільш шкідливими 

забруднювачами по наслідках дії на живі організми є важкі метали. Підбір 

культур водоростей як тест-об'єктів, для виявлення простих і надійних 

фізіологічних індикаторів, як тест-об'єктів – найважливіше завдання в 

моніторингу забруднення водного середовища важкими металами. Метою 

роботи було визначення стійкості різних видів роду Chlamydomonas до 

присутності в середовищі Cr(VI) на прикладі K2Cr2O7.  

У дослідах використовували альгологічно чисті культури рухливих 

водоростей роду Chlamydomonas: Chlamydomonas reinhardtii, Chl. aculeata 

Korschikoff in Pascher, Chl. pitschmannii Ettl. Водорості культивувалися при 

о
С і освітленні 4500-5000 лк. Cr(VI)  додавали в середовище у 

вигляді K2Cr2O7 у концентраціях від  0,05 до 75 мг/л [1, с.5]. При оцінці 

фізіологічного стану водоростей оцінювали: чисельність клітин за допомогою 
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камери Горяєва на мікроскопі МБИ-1. Розміри поверхні клітин (мкм
2
) та їх 

об’єм (мкм
3
) оцінювали за допомогою окуляр-мікрометра. Характеристики 

пігментного комплексу одержували спектрофотометричним методом на СФ-46 

[2, с.53]. Зміни швидкості руху й енерговитрати клітин встановлювали за 

допомогою лазерно-доплерівського спектрометра. Оцінку особливостей 

розвитку водоростей проводили через 1, 7 і 14 діб їхнього контакту з 

біхроматом калію. 

 Виявлені зміни розмірного спектру клітин під впливом K2Cr2O7. Так, 

наприклад, у   Chl. aculeata об’єм клітин (через 1 добу) збільшувався на 25-36%. 

Однак клітин Chl. pitschmannii  зменшували об’єми на 3-28%. Серед 

досліджуваних видів роду Chlamydomonas максимальна чисельність клітин 

виявлена у Chl. аculeata. Виявлено, що більшою швидкістю руху до початку 

досліду характеризувалися клітини Chl. aculeata 

порівнянні з Chl. pitschmannii Chl. reinhardtii 

Через 14 діб контакту із K2Cr2O7 у клітинах Chl. асuleata швидкість руху  

почала знижуватися у варіантах з концентраціями 45 і 75 мг/л (на 28-34%). У 

клітин Сhl. reinhardtii швидкість руху знижувалася при концентраціях 45 і 75 

мг/л (у середньому на 79-85%) у порівнянні з контролем. Максимальне 

підвищення енерговитрат клітин порівняно з контролем, було зареєстровано 

при концентрації K2Cr2O7 45 мг/л (на 235%). Рівень впливу токсиканту на 

продуктивність фотосинтезу по динаміці змін  фотосинтезуючих пігментів, в 

наступній послідовності: Chl. aculeata > Chl. reinhardtii > Chl. pitschmannii.  

Встановлено, що біхромат калію в концентрації 0,05 мг/л (ГДК) не 

впливає на життєдіяльність Chl. aculeata, але негативно впливає на клітини Chl. 

reinhardtii і Chl. pitchmannii, які виявились більш чутливими до впливу 

біхромату калію. Таким чином, інформація щодо особливостей руху 

мікроскопічних водоростей може бути використана не тільки для визначення 

ступеня токсичності різних ксенобіонтів, що потрапляють у водне середовище, 

але й  як додатковий диференціальний критерій в оцінці якості води, 

філогенетиці, систематиці й таксономії водоростей[3, с.38].. Важливе значення 
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чутливість клітин водоростей має для експрес – індикації якості води, як у 

відібраних зразках води, так і безпосередньо у водоймі як чутливий сигнал 

незадовільного стану водної сфери. 
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УДК 37.01                                                                           Природничі науки 

ЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ  ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

В УКРАЇНІ 

Ромашко О.М., 

викладач хімії, 

Технічний коледж Луцького НТУ.  

 м. Луцьк, Україна 

Хімія - одна з фундаментальних природничих наук, яка посідає важливе 

місце в системі викладання загальноосвітніх предметів. Знання з хімії, як 

загальноосвітнього предмета, необхідні студентам незалежно від їх майбутньої 

спеціалізації: по-перше, для розуміння наукової картини світу; по-друге, саме 

вони забезпечать раціональну поведінку, а в багатьох випадках і елементарну 

безпеку в повсякденному житті та діяльності в усіх галузях виробництва; по-

третє, є основою екологічних знань, необхідних для збереження довкілля; по-
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четверте, знання з хімії необхідні для усвідомлення ролі науки у вирішенні 

сировинних, енергетичних, харчових та медичних проблем людства. Крім того, 

основою технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства 

(металургія, медицина, харчова та легка промисловості, енергетика, 

будівництво, електроніка, сільське господарство) є хімічні реакції [ 1,с. 25-26 ].          

Метою вивчення хімії є: підвищення загальної освіченості майбутніх 

спеціалістів, заохочення до вивчення даного предмета; формування засобами 

навчального предмета ключових компетентностей, необхідних для соціалізації, 

творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини 

світу; вироблення екологічного способу й стилю мислення, поведінки; 

утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі 

національні та загальнолюдські ідеали й цінності. Складові цієї мети 

реалізуються через такі конкретні завдання навчального предмету «Хімія»: - 

засвоєння системи знань про фундаментальні закони та факти хімії; - 

висвітлення ролі хімії як науки, що забезпечує вирішення глобальних проблем 

людства, таких як енергетична, сировинна, продовольча та проблеми створення 

нових матеріалів; - уміння здійснювати пошук, опрацьовувати та 

систематизувати наукову інформацію, оцінювати її достовірність; - уміння 

самостійно й умотивовано організувати власну пізнавальну діяльність, 

виконувати лабораторні експерименти; - проводити розрахунки за хімічними 

формулами і рівняннями; - орієнтуватися і приймати рішення у проблемних 

наукових та практичних ситуаціях; - розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей учнів, студентів у процесі вивчення предмету «Хімія»; - формування 

розуміння впливу хімії на технічний прогрес людства; - пояснення хімічних 

процесів, що відбуваються в природі, побуті та на виробництві; - вироблення 

навиків екологічно правильної поведінки в довкіллі; - екологічне виховання 

студентів у цілому; - розуміння небезпеки хімічних забруднень та їх впливу на 

організм людини, ризику безпечного поводження з легкозаймистими, 

токсичними та вибуховими речовинами; - використання набутих знань та вмінь 

у практичному житті та побуті для визначення можливостей перебігу хімічних 
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перетворень у різних умовах і розуміння їх наслідків; - виготовлення розчинів 

необхідної концентрації в побуті та на виробництві[2,с.8-11].  

Реалізація вище зазначеної мети та завдань курсу хімії відбувається з 

урахуванням спеціальних компетентностей, серед яких найважливішими є такі: 

уміння спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в 

лабораторії, на виробництві та у повсякденному житті; уміння поводитися з 

речовинами, виконувати хімічні досліди. Вивчення предмета «Хімія» 

забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей у таких 

напрямках: «соціальна», «загальнокультурна», «громадянська», 

«здоров'язберігаюча», «уміння вчитись», а також «компетентність у 

застосуванні інформаційно- комунікаційних технологій». Формуванню 

соціальної компетентності сприяє застосування на заняттях хімії таких форм 

роботи, як семінарські заняття, рольові ігри, диспути тощо, що дає можливість 

моделювати ситуації реального життя, вирішувати проблеми, які доводиться 

розв'язувати у співпраці з іншими людьми, у колективі. Загальнокультурна 

компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та світовою 

культурною спадщиною, що важливо під час вивчення розділів, пов'язаних з 

історією розвитку хімічної науки і практики, історією відкриттів та біографіями 

видатних хіміків. Історія розвитку хімічної науки в Україні, проблеми і 

перспективи вивчення сировинної бази хімії, екологічні проблеми і можливості 

цієї науки для їх вирішення дозволяє формувати громадянську компетентність. 

Здоров'язберігаюча складова спрямована на закріплення навичок збереження 

фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я людини; під час 

вивчення властивостей хімічних речовин викладач повинен звертати увагу на їх 

пожежну, вибухову чи екологічну безпеку, отруйність, канцерогенні чи 

наркотичні властивості, способи знешкодження, надання медичної допомоги у 

разі ураження цими речовинами; викладач повинен особливу увагу звертати на 

вплив засобів побутової хімії, харчових добавок на здоров'я людини[3,с.128-

133] .  
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Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає пошуку 

ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, випровадження 

інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти, виховання 

людини інноваційного типу мислення та культури. Сучасний ринок праці 

вимагає від випускника здатності самостійно застосовувати знання в 

нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, перехід від 

суспільства знатності до суспільства життєво компетентних громадян. 

Інноваційна освіта – це нова педагогіка, нові освітні процеси, нові технології. 

Розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог 

– ось на що спрямована інноваційна система. На сучасному етапі підготовки 

майбутніх фахівців особливої уваги набувають інноваційні технології 

викладання теоретичного матеріалу з метою засвоєння фундаментальних 

проблем курсу, оволодіння методами наукового пізнання пропонування 

новітніх досягнень наукової думки[4 c.]. 

Підготовка фахівців нового типу вимагає формування у них інтегрованих 

знань і вмінь. Це зумовлює використання інтегрованого підходу до форм і 

методів навчання. Основою даної технології є специфічна подача навчального 

матеріалу, яка формується на взаємодії викладача і аудиторії у всіх видах 

навчально-пізнавальної діяльності, перш за все у лекційній. В навчальному 

процесі лекція виконує методологічну організаційну, інформаційну функції. 

Бінарна лекція викладача і студента по однієї темі, які взаємодіють між собою і 

з аудиторією. Слухачі отримають наочне уявлення про способи ведення 

діалогу, а також можливість участі у ньому. В якості одного з методичних 

прийомів досягнення цієї мети пропонується одному викладачеві вводити у 

лекцію нову для другого інформацію, на яку той повинен реагувати. «Лекція 

удвох» в порівнянні с традиційною лекцією на теж саму тему:  відрізняється 

підвищеним ступенем активності уяви, мислення, участі слухачів;  надає 

можливість передати найбільшого об’єму інформації;  виробляє 

альтернативність мислення, повагу до іншої думки, підвищує культуру 

ведення дискусії за рахунок демонстрації подібних якостей викладачів. 



53 
 

Використання інтегрованих занять приносить користь не лише студентам, а й 

самому викладачеві. Участь у підготовці та проведенні таких лекцій з колегами 

збільшує багаж знань, дає можливість відчути інтеграцію між науками, жодна з 

яких не може існувати відокремлено від інших, від самого життя[5,c. 364].     

Найбільш пріоритетною серед новітніх технологій для викладачів хімії та 

біології є інноваційний метод проектів. Він поєднує декілька сучасних підходів: 

особисто зорієнтований та комунікативно - діяльний. Метод проектування 

орієнтований на самостійну діяльність студентів: індивідуальну, парну, 

групову. Завдяки проектному методу навчання студенти усвідомлюють усю 

технологію розв’язання задач від постановки проблем до отримання результату. 

Так досягається зв’язок теоретичних знань із практичними вміннями. Проектна 

діяльність – це збагачення досвідом, набутим у процесі дії, обмін думками і 

цікавими знахідками, інтерактивне спілкування і якісне засвоювання 

навчального матеріалу. Технологія методу проектів сприяє самовдосконаленню 

й саморозвитку викладачів, підвищує їх фаховий рівень. Процес навчання стає 

більш цікавим і продуктивним, з’являються можливості залучити кожного 

студента стати активним учасником процесу навчання[6 ]. У сучасному процесі 

викладання хімії та біології використовуються мультимедійні презентації. Для 

створення ММП для СРС або лабораторних робіт необхідно здобути 

інформацію у достатньому обсязі за пропонованою темою, провести розшукову 

роботу. Таким чином, у студентів виробляється навички роботи з літературою й 

інформаційним джерелом. Студенти одержують інформацію не тільки з 

навчальної й наукової літератури, але й з Інтернет-ресурсів. Для розкриття теми 

роботи студент повинен мати базові знання по даній тематиці, уміти 

аналізувати й правильно інтерпретувати отримані дані, побудувати їх у логічній 

послідовності. Інноваційні технології навчання – шлях до підняття якості 

освіти, зацікавленості студентів у навчанні. Використовуючи елементи 

інноваційних технологій навчання, переконуємось, що новітні технології 

передбачають не просто начитування лекцій та проведення практичних занять, 
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а творче відношення до них, що сприяють формуванню і вихованню освіченого, 

творчого, професійно здібного молодого спеціаліста[7 с. 20]. 
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Сучасні підходи до вивчення сфери використання документів  

характеризуються дослідженням самих документів і  інформаційних процесів, 

що виникають при обробці документів. Треба зазначити і документи, і 

інформаційні процеси  стають об’єктами дослідження різних наукових 
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дисциплін. При дослідженні документознавства вимагається вироблення 

спільних підходів до створення й обробки масивів документів з метою 

забезпечення максимальної ефективності прийняття й виконання управлінських 

рішень. Поняття «документ»  відображає ознаки реально існуючих предметів, 

які служать об'єктами практичної діяльності з пошуку, створення, зберігання, 

використання, розповсюдження документальної інформації в суспільстві. 

Тому багато вітчизняних та зарубіжних дослідників пропонують для 

швидкого пошуку та обробки великих масивів документів використовувати 

системний підхід. На думку В.І. Мухіна, системний підхід – це дослідження 

об’єкту як системи, в якій виділені всі елементи, внутрішні і зовнішні зв’язки, 

що істотно впливають на його функціонування, а цілі кожного з елементів 

визначені виходячи із загального призначення об’єкту [1, c.60]. Провідний 

вітчизняний науковець С.Г. Кулешов розглядав системний підхід як мето-

дологічний, в якому об’єкт виступає системою [2, c.63, 84–90]. Головною 

складовою та об’єктом даної системи він вважав документ. При дослідженні 

поняття «система», фахівець в галузі інформаційного управління                    

А.Л. Гапоненко вважає, що та є комплексом взаємопов’язаних елементів, які 

завдяки своїй єдності мають нові характеристики та такі ознаки і кожна система 

виступає «елементом системи більш високого порядку, а будь-який елемент 

системи – системою більш нижчого порядку» [3, c.107–128, 134, 161, 284].    

А.В. Демидова визначає систему як організаційне ціле, яке складається з 

великої кількості елементів, розміщених у визначеному порядку і залежних 

один від одного, направлене для здійснення поставлених цілей [4, с.4]. 

Отже, дослідження сутності поняття «документ» і «системи 

документації», застосування системного підходу у документознавстві дозволяє 

стверджувати, що дана проблема є актуальною. 

Як системний об'єкт в документознавстві може аналізуватися і процеси, 

наприклад, створення або організація користування документом, оскільки вони, 

як і кожна складна технологія, мають системну природу, а отже, і сукупність 

операцій – структурне впорядкування, а кожна операція – конкретну 
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функціональну орієнтацію тощо. Отже, системний підхід у документознавстві 

вивчає не лише систему, як об’єкт, а й сукупність документів, потоки 

управлінської документації та інформації. 

Такі науковці як А.В. Ігнатьєва та М.М. Максімов виділяють загальні 

риси системного підходу, які можна віднести до документознавства: 

- у дослідженні об'єкту як системи кожен елемент описується з 

урахуванням його місця у цілому  загалом; 

- дослідження системи невіддільно від дослідження умов її існування; 

- для системного підходу специфічна проблема породження властивостей 

цілого з властивостей елементів і навпаки; 

- у системному дослідженні недостатні суто причинні пояснення 

функціонування і розвитку об'єкту; 

- джерело перетворення системи або функцій знаходиться звичайно в 

самій системі; 

- самоорганізація систем пов'язана з доцільною поведінкою, допущенням 

безлічі індивідуальних характеристик і мір свободи [5, c. 17]. 

Інший вчений В.В. Кафідов виділяє наступні позитивні риси системного 

підходу, які відносять до документознавства: 

- розширення шляхів для пізнання об'єкту дослідження, зокрема його 

синергетичних властивостей; 

- можливість розглядати глибинно будь-який об'єкт; 

- створення більш складної схеми обґрунтування і виявлення характеру і 

достовірності взаємозв’язків і відносин у досліджуваному об'єкті, і при цьому 

формувати передумови для пошуку нових механізмів ефективного 

функціонування об’єкта; 

- тісний зв'язок з іншими методологічними напрямами науки, а при 

необхідності є можливість сумісного інтеграційного застосування інших 

методологічних підходів, що підвищує результативність дослідження [6, c. 25]. 

Таким чином, системний підхід у документознавстві – це дослідження 

об'єкту як системи, в якій виділені всі елементи, їх внутрішні і зовнішні зв'язки, 
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що впливають на його функціонування. Системний підхід у документознавстві 

не обмежується лише вивченням об’єкту як системи, а й може вивчати 

сукупності документів, потоки управлінської документації, розглядати процес 

як системний об’єкт. Саме системний підхід у документознавстві допомагає 

визначити місце кожного елемента системи, його основні характеристики, 

глибше розглянути та вивчити риси цих елементів та побудувати більш складну 

схему дослідження об’єкту системи. 

При розгляді систем документації В.А. Блощинська спирається на Єдину 

Державну систему діловодства. Основні положення ЄДСД складаються з 

загальної частини, восьми тематичних розділів та додатків. Тут сформульовано 

загальні правила документування управлінської діяльності, викладено принцип 

уніфікації документів, вимоги до формулярів організаційно-розпорядчих 

документів, до побудови текстів документів, їх мови та стилю. 

Загальнодержавна система складається з численних підсистем, які стоять на 

нижчих щаблях ієрархії. 

Сферою сучасної служби документування є вся сукупність чинників, що 

так чи інакше впливають на ефективність виробництва й результативність 

діяльності підприємства чи установи. Правильно обрана й побудована система 

документування реалізовує свої основні функції через певні види документів. 

диференціація систем документування відповідно до функцій управління 

дозволяє здійснити поділ певних комплексів документів і забезпечити їх 

функціонування у загальному інформаційному просторі. За цим принципом 

виділяються такі системи документацій як: галузеві та функціональні.  

Л.І. Скібіцька вважає, що функціональні системи (планові, матеріально-

технічного постачання, звітно-статистична, облікова) характерні для 

центральних органів функціонального призначення. Вони тісно пов’язані між 

собою (система планової та облікової документації) і їх особливістю є те, що 

вони можуть поширюватися на всі установи, організації й підприємства, 

незважаючи на їх галузеву належність [7, c. 14]. 
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У кожній сфері людської діяльності використовуються різні види 

документів. Саме вони складають систему документації  – сукупність 

документів, які використовуються у визначеній сфері діяльності. 

Системний підхід у документознавстві вивчає не лише систему, як об’єкт, 

а й сукупність документів та потоки управлінської діяльності. Як системний 

об’єкт в документознавстві може аналізуватися і інформаційні процеси, 

наприклад, правила створення або організації користування документом. Тому, 

системний підхід у документуванні допомагає визначити місце кожного 

елемента системи та його основні характеристики, дає змогу побудувати більш 

складну схему дослідження об’єкту системи. 

Одним із завдань дослідження ефективного застосування методів 

системного аналізу з метою   вивчення впливу інформаційних процесів на 

структуру і функції документознавства і навпаки дослідження впливу самої 

структури і функцій документознавства на інформаційні процеси. Основним 

об’єктом системного підходу є  система, яка складається з таких компонентів, 

як: мінімальна ціла частина системи, взаємозв’язки між частинами, підсистеми 

та структури системи. Відповідно до цього, системи класифікують за способом 

утворення, ступенем складності, цільовим призначенням, за спеціалізацією та 

розміром. Якщо ми розглядаємо сукупність інформаційних процесів, як певну 

невід’ємну частину всієї  системи документознавства, то ми повинні  питання 

яким чином вона визначає структуру документознавства, яка в свою чергу 

визначає певні  властивості системи інформаційних процесів.  

Відомо, що під інформаційними  процесами розуміють послідовну зміну 

стану та (або) уявлення про інформацію в результаті виконання з нею  

дозволених дій. Як правило, такими діями є  – створення, збирання, зберігання, 

обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, 

знищення інформації. За допомогою певних методів дані перетворюються з 

одного виду в інший, що відображає суть інформаційного процесу. Також 

інформаційні процеси відбуваються при передачі інформації від джерела до 

приймача за допомогою каналу передачі. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Джерелом інформації в документознавстві в першу чергу виступають 

самі документи  і методи їх обробки. 

Базуючись на визначенні інформації [8, c.72–88] в законі можна 

стверджувати, що вона в документознавстві представляє собою інкапсуляцію 

документів і методів їх обробки. 

До основних характеристик системного підходу у документознавстві слід 

віднести те, що у дослідженні об’єкту кожен елемент системи описується з 

урахуванням його місця у цілому і дослідження системи невіддільно від 

дослідження умов її існування. Також для системного підходу специфічна 

проблема породження властивостей цілого з властивостей елементів і навпаки. 

Правильно обрана і побудована система документування реалізовує свої 

основні функції через певні види документів. Системний підхід у дослідженні 

інформаційних процесів в документознавстві допомагає за короткий проміжок 

часу проаналізувати великий масив змін станів документів, провести 

структурну перебудову цих  процесів базуючись   на об’єктно-орієнтованому 

підході,   що дасть  змогу більш ефективно використовувати інформацію  в 

управлінській діяльності.  

У зв’язку зі швидким зростанням обсягу інформації, яка 

використовується в управлінні, значення понять «система», «документ», 

«документація», «система документації» суттєво підвищується. Постає 

проблема комплексності раціоналізації документообігу, поєднання 

уніфікованих та стандартних систем і підсистем у галузевому та 

територіальному розрізах. Для упорядкування інформаційних та 

документаційних процесів необхідна системність. Значну допомогу у вирішенні 

цих проблем, на нашу думку, можна отримати від проведення системного 

аналізу інформаційних процесів.   
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УДК 578         Природничі науки 

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗВ`ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКИХ 

ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 

Терещенко В.О., 

студентка ННЦ “Інститут біології та медицини” 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Вірус шарки сливи (ВШС) — це карантинний вірус, який є надзвичайно 

патогенним для кісточкових видів рослин і викликає епідемії та значні 

економічні втрати у ряді країн [1, с.226-241]. Вірус поширений на території 

майже всієї України, але його штамова та ізолятивна різноманітність 

досліджується дуже нечасто [2, с.425-430]. Оскільки вірус є серйозною 
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загрозою як для малих садово-фермерських  господарств, так і для великих 

посадкових територій, важливим є вивчення саме генетичного різноманіття 

ВШС [3, с.217-228]. 

У природніх умовах даний вірус дуже швидко поширюється 

неперсистентним нециркулятивним шляхом за допомогою ряду видів попелиць, 

а здійснювати контроль переносника є надзвичайно важким [1, с.226-241]. 

Передача збудника з країни до країни відбувається головним чином через 

посадковий матеріал (живці та бруньки) [3, с.217-228]. 

Існує близько восьми штамів ВШС, найбільш поширеними вважаються 

штами D та Rec (зокрема, і на території України) [1, с.226-241]. Усі вони 

характеризуються своїми основними механізмами передачі та ступенем 

патогенності. 

На сьогодні є актуальним вивчення особливостей передачі, еволюції та 

лікування вірусних захворювань. Передбачення нуклеотидної послідовності та 

молекулярного складу є ключовим аспектом досліджень, направлених на 

вивчення поширення та розповсюдженням вірусів по різних територіях. 

Найкращим способом контролювати поширення та передачу ВШС є 

створення дерев, резистентних до даного вірусу. Генетична модифікація роду 

Prunus наразі є малодослідженою, але вже розроблено кілька підходів, за 

допомогою яких можливо створити резистентні рослини (зокрема, методи 

генної модифікації, або інженерії). Можливо контролювати вірусну інфекцію, 

або повністю її нівелювати. Показано, що такі генно-модифіковані організми 

не несуть шкоди для здоров`я людини, а є небезпечними тільки для тієї істоти 

чи того мікроорганізму, проти якого дана модифікація впроваджується. 

Тобто, у потенційному майбутньому стає можливим створення повністю 

резистенних видів рослин[2, с.425-430]. 

Саме тому метою нашої роботи було дослідження повнорозмірних 

геномів ВШС (зокрема, українських ізолятів), встановлення приналежності 

окремих ізолятів до певних штамів, дослідження взаємовідносин між ними і 

визначення часу дивергенції штамів. 
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Для встановлення філогенетичної спорідненості ізолятів вірусу шарки 

сливи використовуються методи і підходи молекулярної філогенії. Щоб 

визначити філогенетичні взаємовідносини між різними штамами та ізолятами 

та визначити часи їх дивергенції, порівнюються нуклеотидні послідовності 

генів за допомогою методів визначення еволюційних відстаней. 

У ході досліджень показано, що усі українські ізоляти штаму D, окрім 

ізоляту K27, відносяться до однієї клади, що пояснюється їх еволюційною 

спорідненістю (на відміну від К27). Штам W з України є найбільш спорідненим 

до латвійського 145bt, a український штам Rec виявився коренем у кладі штаму 

Rec. 

Встановлено роки дивергенції усіх штамів та ізолятів вірусу шарки сливи, 

і показано, що найдавнішим штамом є El Amar (рік дивергенції від У вірусу 

картоплі — 1833, предкова форма невідома). 

При встановленні дивергенції українських ізолятів показано, що найбільш 

давніми визначеними штамами та ізолятами ВШС в Україні є Cr35 та К22 

(1998-го року, походять від SK-23pe (Словакія) та Cr35 (Україна) відповідно), а 

найбільш молодим визначеним штамом є W (iзолят UKR 44189) 2010-го року 

дивергенції (з російського ізоляту Р3). Ці дані є достовірними для 

повногеномних сіквенсів, але не можна остаточно стверджувати про дату 

завезення вірусу, оскільки для дослідження необхідно використати також 

часткові сіквенси ВШС, а окрім цього, через широке географічне 

розповсюдження важко відслідкувати та виділити усі штами та ізоляти, які 

поширені на території України. 

Таким чином, вірус міг з’явитися як у ХІХ, так і у ХVIII сторіччі. 

Факторами поширення можуть виступати як переносники, так і механічна 

передача, але оскільки основним способом поширенн вірусу на великі дистанції 

(з країни у країну) є посадковий матеріал, можна стверджувати, що вірус почав 

поширюватися по Україні після започаткування садівництва кісточкових 

культур та обміну саджанцями з інших країн, де вірус уже був поширений. 
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УДК. 636.2.084.085.2.17     Сільськогосподарські науки 

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТІВ РАЦІОНІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ 

РОГАТОЇ ХУДОБИ 

А.К. Калинка, к.с.- г.н., с.н.с. 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м.Чернівці, Україна 

В умовах фінансово-енергетичної кризи в тваринництві є однією з 

важливих проблем в галузі скотарства є математичне моделювання годівлі 

тварин у конкретних умовах і реальних варіантах, аналізувати різні варіанти 

рецептів раціонів та одержати найкращі з них, що не можливо виконати 

традиційними прийнятими методами, що є найбільш актуальним. 

Оскільки розроблена вперше математична модель процесу інтенсивного 

вирощування молодняку м’ясної худоби при застосуванні різних рецептів  

раціонів з добавкою мінеральних енергетичних добавок та їх комбінацій з 

використанням власних кормів в умовах Буковини. Так сучасні параметри 

породної технології годівлі м’ясної худоби, на даному етапі вивчено, ще 

недостатньо у повній мірі і не має відповіді на ці важливі питання. Тому 

важливим методом у технологічному процесі є годівельний фактор, якого 

повинно бути максимально споживання кормів в тому числі різних мінеральних 

добавок, які розробляються промисловістю. 
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Ми поставили за мету відобразити найкращі ознаки процесу годівлі 

м’ясної худоби різними рецептами раціонів з добавкою мінеральних добавок 

різних родовищ та їх комбінацій, що визначається у абстрактному вигляді за 

допомогою  розроблених власних математичних співвідношень. Для цього в 

науково-виробничому досліді, який провели у цеху виробництва яловичини в 

СТзОВ „Колосок -2” с. Луківці Глибоцького району Чернівецької області, яке 

знаходиться в передгірній зоні Буковини, де відібрали чотири групи бугайців - 

аналогів м’ясного сименталу (у кожній по 9 гол.) з живою масою на початок 

досліду 204-210 кг, з яких І група тварин була контрольною, а ІІ, ІІІ, і ІV – 

дослідними. Схема досліду і раціони годівлі піддослідних бугайців у головний 

період були такими, де молодняк усіх груп в основний період одержував 

прийнятий в господарстві передгірної зони основний раціон (ОР) з кормів 

власного виробництва: соломи, силосу, сінажу, сухого жому, меляси та 

комбікорму. Протягом головного періоду додатково до ОР бугайці ІІ групи 

одержували мінеральну добавку регіонального родовища Чернівецької області 

(по 30 г на 100 кг живої маси на добу), ІІІ – цеолітовмісний базальтовий туф 

Рівненського родовища (по 30 г на  100 кг живої маси на добу) і ІV – по 15 г 

мінеральної добавки Чернівецького родовища і 15 г на  100 кг живої маси 

цеолітовмісного базальтового туфу Рівненського родовища. Матеріалом для 

дослідження служили корми, мінеральні добавки, хімічний склад і поживну 

цінність кормів визначали за матеріалами повного зоотехнічного аналіз. Раціон 

годівлі тварин був збалансований по протеїну і за макро - і мікро елементами. 

Поповнення дефіциту макро - і мікроелементів за рахунок мінеральних добавок 

і базальтового туфу. Годівля тварин дворазова згідно розроблених норм для 

інтенсивного вирощування і відгодівлі м’ясної худоби. Утримання бугайців 

прив’язне. Згодовування мінеральних добавок у сухому вигляді з комбікормом і 

змішували 40 хвилин в змішувачі промислового виробництва. 

В головний період науково-виробничого досліду основний раціон в 

господарстві не був дефіцитним за мінеральними речовинами і підгодівля комплексною 

мінеральною добавкою є найбільш ефективним засобом при інтенсивному 
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вирощуванні молодняку м’ясної худоби після відлучення у 7-місячному віці. З 

одного боку, тому, що телята в даному віці мають найбільшу потенціальну енергію 

росту, а, з другого, - в їх організмі знаходяться надзвичайно малі запаси 

мікроелементів. Зважували піддослідних телят на початку і в кінці підготовчого та 

головного періоду. Розраховували затрати кормів на приріст живої маси у телят 

контрольної й дослідних груп при згодовуванні в комбінації експериментальних 

мінеральних добавок. Фактичне споживання кормів бугайцями за весь дослідний 

період у розрахунку на одну добу наступне: соломи 2,3 кг, комбікорму – 2,7, 

сінажу – 4,7, силосу кукурудзяного – 13, сухого жому – 0,2, барди – 7,0, меляси 

– 1,0 і мінеральних добавок згідно проробленої схеми. 

Зміни в живій масі бугайців за весь дослідний період наведено в (табл. 2). 

2.Інтенсивність росту дослідних бугайців (М+м, n =9) 

ПОКАЗНИК  

ГРУПИ  ТВАРИН 

І  

контрольна 

Дослідні 

ІІ  ІІІ  ІV  

Кількість тварин, гол 9 9 9 9 

Жива маса, кг: 

   на початок досліду 

   на кінець досліду 

 

205±10,7 

 

203±9,7 

 

200±12,8 

 

207±8,9 

311±10,9 313±9,7 314±7,5 334±7,0 

Приріст: 

   загальний, кг 

   середньодобовий, г 

   ± до контролю, г 

 

106±0,8 

 

110±1,3 

 

114±1,2 

 

127±1,6 

815±0,25 846±0,15 877±0,35 977±0,12 

- 31 62 162 

Критерій вірогідності, Р - Р>0,05 Р>0,05 Р>0,01 

Витрачено кормів на 1 кг 

приросту к.од. 
8,9 8,6 8,3 7,5 

У результаті проведених досліджень встановлено, що згодовування 

бугайцям 111- дослідної групи протягом 130 днів в дозі фактичного 

споживання по 40 г цеоліту на 100 кг живої маси за весь період вирощування, 

середньодобові прирости живої маси склали 877 г, що на 62 г, або на 

7,6%,(Р>0,05) більші ніж у ровесників-аналогів контрольної групи. При 

згодовуванні бугайцями ІV групи за весь період 20 г мінеральної добавки 

регіонального родовища і 15 г цеолітовмісного базальтового туфу із завізного 

родовища (Ровенського), що вийшло на 1 кормодень, добові прирости живої 

маси підвищились порівняно з контролем на 162 г (+19,8%, Р>0,01) та на 131 г 
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(+ 15,5%, Р>0,01), більше ніж у бугайців ровесників - аналогів ІІ групи, яким 

згодовували 40 г на 100 кг живої маси мінеральної добавки місцевого родовища. 

Отже відсутність вірогідності при відносно великій різниці в середньодобових 

приростах у бугайців ІV (дослідної) і І (контрольної) груп (+ 162 г, або 19,8%) 

пояснюється, по-перше, тим, що дослід проведено на фоні високих для м’ясної 

худоби середньодобових приростах, які були у бугайців ІІІ групи на рівні 

максимального генетичного потенціалу цієї породи (в середньому по групі 877 

г); а, по-друге, – значним коливанням добових приростів в групах від 

середньоарифметичного показника, що пов’язано з тим, що на кінець головного 

періоду ІV група досягала живої маси біля 350 кг, а тому інтенсивність їх росту 

на кінець досліду істотно почала знижуватись в порівнянні з тваринами контрольної 

групи з меншою живою масою. При спільному згодовуванні бугайцям 

мінеральних добавок при спільному згодовуванні мінеральних добавок в 

комбінації (ІV група), при цьому встановлено, що затрати кормів на прирости 

живої маси знизились в порівнянні з ровесниками контрольної групи на 1,4 к. од. 

Вивчені нами економічні розрахунки показують, що при реалізаційній 

ціні 1 кг живої маси на рівні 7,5 грн. і вартості 1 кг мінеральних добавок – 0,86 

грн. при використанні у відгодівлі молодняку м’ясної худоби на силосно-

концентрованих раціонах рентабельність становить 25%. При цьому 

кормосуміш з мінеральними добавками в комбінації різних родовищ доцільно 

використовувати при високих середньодобових приростах живої маси 

відлучених бугайців м’ясної худоби на рівні 950-1050 г в умовах передгір’я 

Карпат. Свої дослідження рішили перевірити при застосуванні математичного 

моделювання на прикладі загального та добового приросту дослідних тварин. 

Для описання зміни, застосували таку модель, яка приведена в (табл. 3). 

3.Математична власна розроблена модель 

 

Група 

№ п/п 

експери-

менту 

ДОЗИ мінеральних  Прирости 

добавок в групах на 100 

кг живої маси, г 

загальний, кг середньодобовий, г 

Х1 Х2 Y1 Y2 

Контрольна 1 0 0 106 815 

І – Дослідна 2 40 0 110 846 
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ІІ – Дослідна 3 0 40 114 877 

ІІІ – Дослідна 4 20 20 127 977 

Отже підставивши значення ( а1Х1 і а2Х2    ) у вираз, одержимо: 

Y = а0 + а1Х1 + а2Х2+ а3Х1Х2 , 

де Х1 – мінеральна добавка регіонального родовища; 

     Х2 – цеолітовмісний базальтовий туф; 

     Y1 – загальний приріст, кг; 

     Y2 – середньодобовий приріст, г. 

Визначимо загальний приріст Y1, де 

а0 = 106; а1 = 0,1; а2 = 0,2;  а3 = 0,0375. 

1) Y = а0 + 40 а1 = 110  40 а1 = 110 – 106 = 4  

2) Y = а0 + 40 а2 = 114  40 а2 = 114 – 106 = 8 

3) Y = а0 + 20 а1 + 20 а2 + 20 а3 = 127 

4) 20 
.
 0,1 + 20 

.
 0,2 + 400 а3 = 127 – 106 = 21 – 6 = 15. 

    Y1 = 106 + 0,1 Х1 + 0,2 Х2 + 0,375 Х1Х2 

а3 = 0,5 : 400 = 0,0375 

А тепер визначимо середньодобовий приріст  для Y2: 

а0 = 0,815;   а1 = 0,000775;   а2 = 0,00155;   а3 = 0,000289, 

звідси: 

1) а0 = 0,815 

2) 0,815 + 40 а1 = 0,846 40 а1 = 0,846 – 0,815 = 0,031 а1 = 0,000775 

3) 0,815 + 40 а2 = 0,877 40 а2 = 0,877 – 0,815 = 0,062 а2 = 0,00155 

4) 0,815 + 0,000775 + 0,00155 + 400 а3 = 0,977 

    0,815 + 0,0155 + 0,031 + 400 а3 = 0,977 

    400 а3 = 0,1155 
.
 а3 = 0,000289 

Y2 = 0,815 + 0,000775 Х1 + 0,00155 Х2 + 0,000289 Y1 Y2 

Послідовні наближення до наукової розв’язку визначимо  за такою  

проробленою формулою: 

Yj = а0j + а1j Х1 + а2j Х2+ а3 Х1Х2 + b1j  Х
2
1 + b2j  Х

2
2 

З формули видно, що для кожного вивчення впливів мінеральних добавок 

та цеоліту необхідно добавити ще 2 групи, щоб було N>6. 
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4
11 

Y
; 8

22 
Y

; 21
13 

Y
 

25,109
4

1271141101061

0 


Ya  

75,0
4

1271141101061

1 


Ya  

25,6
4

1271141101061

2 


Ya  

25,2
4

1271141101061

3 


Ya  

Ми вибрали структурну модель загального приросту Y1 = f (Х1Х2) 

№ п/п Х1 Х2 Y1 Y2 

1 0 0 106 106 

2 40 0 110 109,7 

3 0 40 114 114,2 

4 20 20 127 127,01 

Модель середньодобових приростів Y2 = f (Х1Х2): 

№ п/п Х1 Х2 Y1 Y2 

1 0 0 0,815 0,815 

2 40 0 0,846 0,848 

3 0 40 0,877 00872 

4 20 20 0,977 0,981 

Нами була розроблена структурна модель такого типу: 

Y = а0 + а1 Х1 + а2 Х2+ а3 Х1Х2 

і після математичної обробки маємо такий результат: 

Y1 = 106 + 0,1 
.
 40 + 0,2 

.
 20 + 0,0375 

.
 20 

.
 40 = 106 + 3 + 4 + 22,5 = 135,5 кг 

при   Х1 = 40,   Х2 = 20,  де ∆ ≈ 8,5 кг. 

Y1 2 = 106 + 0,1 
.
 40 + 0,2 

.
 0 + 0 = 110 

Y1 3 = 106 + 0 + 0,2 
.
 40 + 0 = 114 

Y1 4 = 106 + 0,1 
.
 20 + 0,2 

.
 20 + 0,0375 

.
 20 

.
 40 = 106 + 2 + 4 + 15 = 127 

Y1 = 106 + 0,1 
.
 10 + 0,2 

.
 10 + 3,75 = 112,75 кг 

при   Х1 = 10,  Х2 = 20   

Y1 = 106 + 0,1 
.
10 + 0,2 

.
 20 + 0,0375 

.
 10 

.
 20 = 118,5 

Y1 = 106 + 0,1 
.
 20 + 0,2 

.
 10 + 7,5 

.
 20 

.
 40 = 117,5 

при Х1 = 20,  Х2 = 10.  
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Таким чином для застосуванні математичного моделювання на прикладі 

загального та добового приросту дослідних тварин, можна прогнозувати 

енергію росту в молодняку великої рогатої худоби, при згодовуванні макро і 

мікроелементів та в їх комбінаціях. 

Висновок 

1.Застосування розробленого власного математичного моделювання на 

прикладі загального та добового приросту дослідних тварин, можна 

прогнозувати на майбутнє енергію росту молодняку м’ясної худоби в галузі 

скотарства, при інтенсивному виробництві яловичини. 

_______________________________________________________________________________________ 

УДК 636.2.082.2.11.     Сільськогосподарські науки 

ВПЛИВ РІЗНИХ ЗИМОВИХ МІСЯЦІВ НАРОДЖЕННЯ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕЛИЦЬ МЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ 

ХУДОБИ В УМОВАХ БУКОВИНИ 

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

Буковинська державна сільськогосподарська  

дослідна станція НААН 

м. Чернівці. Україна 

Михальченко С.А., доктор с.- г. наук, 

Інститут Тваринництва НААН 

м. Харків. Україна 

Казьмірук Л.В., канд. с.- г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця.Україна 

В умовах економічно – фінансовій кризі в нашій державі, світовий досвід 

розвинутих країн свідчить про те, щоб збільшити виробництво 

конкурентоздатної та дешевої яловичини з покращеною її якістю можна на 

основі розробки різних рецептів раціонів та їх оптимізації для повноцінної 

годівлі м’ясного комолого сименталу та їх типів для максимальної реалізації 

продуктивного потенціалу в умовах Карпатського регіону України. [5-7]. 
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Тому нині розробка теоретичних і практичних аспектів різних рецептів 

раціонів та типів годівлі для підсосних телиць м’ясного комолого сименталу, 

щоб забезпечували високий генетичний м’ясний потенціал продуктивності в 

умовах різних зон Карпатського регіону України, що є найбільш актуальністю 

[9]. Такий ефективний захід виконання наукових досліджень, можливо із 

розвитком перспективної дешевої технології м’ясного скотарства, як самостійної 

галузі, для якої створюється новий тип худоби м’ясного сименталу худоби нової 

генерації з високим генетичним м’ясним потенціалом, який добре адаптований, 

що відповідає запитам даної галузі, зокрема годівлі, утримання та розведення 

вище сказаних тварин до умов регіону Карпат [3,4]. Оскільки головним завданням 

і є необхідністю вперше розробити рецепти раціонів та їх оптимізувати власні 

кормові ресурси для максимальної реалізації телицями народжених взимку на 

підсосі генетичного потенціалу з підвищенням добових приростів на - 17-21% 

із скороченням енергетичних кормів на -15% до норм, при зниженні 

собівартості продукції на 8-12% в умовах Чернівецької області[ 8]. 

Запропоновані нові дослідження в минулому не вивчалися в м’ясному 

скотарстві, що і є досягненням даних досліджень в умовах Буковини. З цього 

приводу на високому рівні і було вивчено енергію росту симентальських телиць 

народжених в зимові місяці (січень, лютий, березень) з подальшим максимальним 

використанням культурних пасовищ в умовах передгірської зони Карпатського 

регіону Буковини. 

Цінним і важливим питанням досліджень є розроблення нового рецепту 

раціону годівлі телиць в підсисному періоді взимку та влітку на культурних 

пасовищах, який буде апробовано в інших базових господарствах різних форм 

власності регіону Буковини. 

За мету наших наукових досліджень - вивчити вплив зимових місяців 

народження на телиці м'ясного комолого сименталу худоби з використанням 

підсисного методу в стійловому та літньому періодах вирощування з 

максимально використанням культурних пасовищ в умовах передгірського 

регіону Буковини.  
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Для цього було проведено науково-господарський дослід в ДП Д «Чернівецьке»  

Герцаївського району Чернівецької області на телицях – м’ясного комолого 

сименталу худоби нової генерації де було відібрано 3 групи тварин в кожній по 

10 голів з початковою живою масою 27,5 – 28,3 кг згідно розробленої такої 

схеми досліджень. 

Схема науково-господарського досліду: 

Група  Стать  

Кількість. 

тварин, 

гол 

Обліковий  період 

Зимовий період 

 

Основний 

(180днів) 

Дослідна-1 

те
л
и

ц
і 10 Основний раціон (ОР):, силос 

кукурудзяний, сіно, солома, 

комбікорм, кухонна сіль 

В
и

п
ас

  
н

а 
 

к
у
л
ь
ту

р
н

и

х
 

п
ас

о
в
и

щ
ах

 

     

Дослідна -2 

 
10 

Дослідна -3 10 ОР:+ введення  вітаміну А 

Умови утримання для всіх тварин були однаковими. Дослідження на 

ремонтних телицях проводили в стійловому періоді та влітку без прив’язно на 

культурних пасовищах за технологією м’ясного скотарства [14]. При складанні 

раціонів були використані рекомендації з нормованої годівлі худоби м’ясних порід і 

типів [2,15]. В дослідженнях були використані методичні рекомендації з уніфікації 

досліджень з годівлі м’ясної худоби [10 ] 

Перед дослідом у зрівняльний період тривалістю 25 днів була проведена 

робота по формуванню груп і адаптації тварин до умов 

досліду та раціону. В цей період на фоні однакової годівлі провели 

аналогічність груп за продуктивністю та інтенсивного росту. З 

врахуванням одержаних даних уточнювали склад всіх тварин дослідних груп. 

Зміни живої маси молодняку  визначали за даними зважувань на початок 

досліду (стійловий період) та при виході на культурні пасовища. В жовтні місяці 

телиці м’ясного комолого сименталу були зважені для виявлення живої маси та 

розвитку за весь період досліду. Матеріали досліджень опрацьовано методом 

варіаційної статистики з використанням персонального комп’ютера за розробленою 

методикою [1,11-13]. Економічний аналіз одержаних даних проводили за методом 

розрахунку отриманих даних в досліді. 
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При використанні кормів згідно розробленого раціону було отримано такі 

зміни в живій масі та в енергії росту ремонтних телиць м’ясного комолого 

сименталу худоби нової генерації за весь період досліду наведені у (табл. 1). 

1.Жива маса дослідних телиць за період досліду, (M±м, n=10) 

    ПОКАЗНИК ГРУПИ ТВАРИН 

Дослідна -1 Дослідна -11 Дослідна -111 

Кількість тварин, гол. 8 8 8 

Жива маса, кг:  

на початок досліду  

перед виходом на пасовище 

 

27,5±1,7 

127,0±1,2 

 

28,3±1,3 

      87,3±1,7 

 

28,2±1,4 

     75,4±1,5 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

 

100,0±1,3 

961,5±0,065 

 

59,0±1,9 

808,2±0,85 

 

47,2±1,5 

858,2±0,35 

Жива маса, кг:  

на кінець літнього періоду  

215,9±2,1 

 

165,7±1,9 

 

150,1±1,7 

 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

 

88,9±1,2 

728,7±0,025 

 

78,4±1,6 

642,6±0,045 

 

74,6±1,9 

666,1±0,085 

Критерій вірогідності, Р    

Жива маса, кг:  

на кінець звітного періоду 

233,7±1,9 

 

183,2±2,4 

 

159,2±2,1 

 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

 

206,2±1,7 

916,4±0,075 

 

161,9±1,9 

801,5±0,095 

 

131,0±1,3 

735,9±0,067 

Витрати корму на 1 кг     

 приросту, к. од. 

5,7 7,3 9,0 

Дослідженнями встановлено (табл. 1), що протягом 104 днів  стійлового 

зимового періоду досліду телиці І - дослідної групи, які народилися в січні 

місяці, добові прирости становили - 961,5г, що на 153,3г (18,9%) при (P<0,001) 

більше від ровесників дослідної - 11 групи, які народилися в лютому місяці. 

Краща оплата корму продукцією була у січневих телиць і становила 5,7 корм. 

од., що на 3,3 к. од., (5,7%) менше від ровесників - аналогів березневих 

ровесниць . 

В досліді для народжених березневих телиць, яким додатково уводили, ще 

вітамін А взимку, добові прирости становили - 858,2 г , що на 103,3г менше від 

ровесниць 1- дослідної групи . За 225 днів досліду при вирощуванні телиць 1- 

дослідної групи взимку та при випасанні влітку на культурних пасовищах, енергії 

росту збереглася така сама, як в стійловому періоді досліду і становила - 916,4г, 

що на - 180,5г ( 24,5%) більше за нащадків аналогів третьої групи. Результати 
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наших дослідів показують, що за весь період досліду протягом (178днів) телиці, 

які народилися в березні місяці добові прирости склали - 735,9г, що на 65,6 г (8,9 %) 

менше за ровесниць, які народжені в лютому місяці. 

Так в дослідженнях, доведено, що в дослідних телицях третьої групи за 

однаковими умовами годівлі з додаванням взимку вітаміну А, продуктивність 

тварин за весь період проходила майже з однаковою інтенсивністю росту, але на 

30,9 кг була меншою і загальний приріст становив - 131,0 кг, що на 75,2 (5,7%) 

менше за тварин, народжених в січні місяці. 

Отже, усі телиці дослідних груп досягли живої маси 159,2 - 233,7кг в 7 

місячному віці, жива маса в першій дослідній групі стала – 233,7кг, що на 

75,2кг (14,9%) більше за телиць народжених в березні місяці, а це, у свою чергу, 

сприяє на майбутнє більш ранньому господарському використанню телиць та 

зменшенню витрат на їх вирощування в умовах передгірської зона Карпатського 

регіону Буковини. 

При цьому, середньодобові прирости за весь період росту в телиць 

першої дослідної групи становили - 916,4г, що на - 180,5 г  ( 24,5%) більше за 

аналогів ровесниць третьої групи, які народилися в березні місяці. Входячи з 

наведених даних можна констатувати, що у зимовому стійловому періоді при 

вирощуванні ремонтних телиць м’ясного комолого сименталу худоби, які 

народилися в березні місяці мали енергію росту на 24,5% менше за телиць, які 

народилися в січні місяці в умовах передгірської зони  Буковини. 

По закінченні досліджень була визначена економічна ефективність отриманих на 

телицях м’ясного комолого сименталу худоби у наведено в (табл. 2.). 

Дослідженнями доведено (табл.2), що кращі економічні показники отримано в 

1 - дослідній групі, в яких затрати кормів на 1 ц приросту живої маси склали 8,7 

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

дорівнювала 1050 грн. 
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2.Економічна ефективність вирощування  ремонтних телиць 

 

Показник 

                     Групи тварин 

1-  

 Дослідна  

11- 

 Дослідна 

111-

Дослідна 

 Середня жива маса 1 голови на кінець 

основного періоду досліду, кг 

233,7 183,2 159,2 

Загальний приріст живої маси 1 гол. за 

основний період вирощування, кг 

206,2 161,9 131,0 

Добовий приріст живої  маси, г 916,4 801,5 735,9 

Затрати кормів на 1 ц приросту живої 

маси, ц .к. од. 
8,7 7,9 6,3 

Собівартість 1 ц приросту живої маси,грн. 1050 1050 1050 

Чистий прибуток за 1 ц живої маси, грн. 644,4 505,9 409,4 

Рентабельність, % 61,4 24,8 38,9 

Примітка: Розрахунок проводився в цінах 2016 року 

Чистий дохід на 1 голову в даній групі був найбільшим і становив - 

644,4грн. при рентабельності – 61,4%. При проведенні економічної ефективності з 

вирощування телиць м’ясного сименталу нової генерації, які народилися в січні 

місяці, при цьому досягаються добові прирости – 916,4 г, що на 180,5 г ( 24,5%) 

більше від ровесниць березневих із рентабельність - 39,0 %, що забезпечує 

розроблену інтенсивну технологію вирощування м’ясної худоби виявилась 

економічно перспективною в умовах передгірної зони Карпатського регіону України. 

Висновки. За результатами досліджень встановлено, що телиці м’ясного 

комолого сименталу худоби народжені в січні досягають добових приростів в 

стійловому періоді - 961,5г, що на 153,3г (18,9%) більше від ровесників, які 

народилися в лютому місяці,що сприяє на майбутнє більш ранньому 

господарському використанню телиць та зменшенню витрат на їх вирощування в 

умовах Буковини. Дослідженнями доведено, що телиці, які народилися в січні у 3 

і 7- місячному віці мали більшу живу масу відповідно від тварин народжених в 

лютому та березні місяцях, що на 1,6 кг або (1,2 %), 27,8кг (16,8%) та на 34,3 кг 

або на 21,5 % в 9 місячному віці цей показник був тільки у тварин 1- дослідної 

групи і становив - 233,7 кг з рентабельність - 39,0 %, що забезпечує розроблену 

інтенсивну технологію вирощування м’ясної худоби, яка виявилась економічно 

перспективною в умовах передгірської зони Карпатського регіону України. 
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Географічні науки 

МІСЬКИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ЕКСКУРСІЙНИЙ ОБЄКТ НА ПРИКЛАДІ 

ЧЕРКАЩИНИ 

Кільчевська Ольга Вікторівна 

вчитель географії та економіки 

Смілянський НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія  

імені. В.Т.Сенатора» 

Сміла, Черкаська обл., Україна 

До початку ХХІ ст. людство перетворилося на потужну техногенну силу. 

Інтенсивний антропогенний вплив призводить до змін не лише в окремих 

природних комплексах, а й до значних змін природних ландшафтів у цілому. 

Для України указана проблема особливо актуальна, адже природно–ресурсний 

потенціал ненормовано експлуатується, а територія індустріально розвинених 
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регіонів зазнає надмірного антропогенного навантаження та забруднення. 

Теоретичною базою вивчення антропогенної трансформації геосистем є 

концепція антропогенних модифікацій природних ландшафтів А.Г. Ісаченка, 

теорія антропогенного ландшафтознавства, розроблена в працях Ф.М. 

Мількова, В.І. Федотова, Г.І. Денисика; ландшафтної екології М.Д. 

Гродзинського та В.М. Гуцуляка; антропогенної трансформації ландшафтів Л.І. 

Куракової, А.Н. Шищенко, Л.Л. Малишевої; урбаністичної географії П.Г. 

Шищенко, В.А. Кучерявого, А.Е. Чайки, О.Ю. Дмитрука. Значне поширення 

різних класів антропогенних ландшафтів на території України та Черкащини і 

глибина перетворення природи в них обумовлює актуальність теми даного 

дослідження. 

Історичні етапи формування урбанізованих територій перетворили 

природні форми земної поверхні, змінили контури річкових басейнів, 

порушили елементи ландшафтів. Складні природні ландшафтні форми 

переростали у архітектурні ансамблі з властивими їм штучними формами. 

Тепер урбанізовану територію слід розглядати як ландшафтний комплекс, в 

якому співіснують природні, техногенні і соціальні компоненти. В населених 

пунктах перетворення ландшафтів досягає максимальної ступені. Земна 

поверхня в місцях розташування міст змінюється в результаті процесів, які 

направлені на задоволення потреб людини.  

Основні напрямки перетворення ландшафтів у містах такі:  

 · знищення природного рослинного і ґрунтового покриву для розробки 

мінеральних ресурсів;  

 · регулювання стоків річок та інших водотоків внаслідок створення 

водосховищ;  

 · використання землі під будівництво доріг та інженерних споруд;  

 · відчуження земель під очисні споруди і місця захоронення та утилізації 

відходів;  

 · створення штучного рослинного покриву в садах, парках та містах 

відпочинку.  
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Територія міста неоднорідна в ландшафтному відношенні. В різних 

частинах міста, залежно від виду землекористування - в історичному і діловому 

центрі, житлових районах, промисловій, транспортній, водогосподарській, 

рекреаційній і приміській зонах - ступінь зміни природних елементів і 

насиченість техногенними об’єктами різна. Загальна для всіх міст тенденція – 

зменшення повністю змінених і штучних покриттів і ступеня забудованості в 

напрямку від центра до окраїн. Людина змінює ландшафт навколо себе не лише 

для того, щоб створити собі комфортні умови існування, а й для того, щоб 

захоплюватись навколишнім видом, і щоб її робота була оцінена іншими 

людьми, для оборони своєї домівки, споглядання. Таким чином виникли 

сучасні екскурсійні об’єкти, такі як фортеці, замки, парки, пам’ятки архітектури 

та ін. 

Екскурсії є одним з найбільш поширених видів відпочинку і 

користуються заслуженою популярністю. Адже для відвідування екскурсії не 

потрібно виділяти спеціальний час і довго збирати кошти.. Саме слово 

екскурсія походить від лат. excursio — прогулянка, поїздка, похід. Екскурсія  — 

колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства 

тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або 

розважальною метою. Показ об'єктів відбувається під керівництвом 

кваліфікованого спеціаліста — екскурсовода, який передає аудиторії бачення 

об'єкта, оцінку пам'ятного місця, розуміння історичної події, пов'язаного з цим 

об'єктом. Екскурсії можуть бути як самостійною діяльністю, так і частиною 

комплексу туристичних послуг. Відмінними рисами екскурсійних поїздок є 

короткочасність і пізнавальна спрямованість. Останні роки широкого 

поширення набули міські екскурсії – тобто поїздки по цікавим місцям міста, 

окремих його частин. В туристичних довідниках можна зустріти перелік 

найбільш відвідуваних міст України, чи найбільш комфортних туристичних 

міст України, до них належать такі міста, як Київ, Львів, Одеса, Яремче, 

Буковель, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Кам’янець – Подільський, Вінниця. 

Кожного року до цих списків додаються нові міста, які варто відвідати, тому 
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що технічний прогрес не стоїть на місці, людство винаходить все нові 

технології, які дозволяють втілювати мрії творчих людей в реальність. В 

Україні можна відвідати міста, які славляться своєю історією, архітектурою, 

музеями чи арт-об’єктами, і все це приваблює нашого туриста проводити 

відпочинок за межами свого місця проживання, і приваблює іноземних туристів 

відвідувати Україну. Але що може побачити бувалий турист, який вже не один 

раз бував у містах з ТОП – списку, якого важко здивувати? Для того, щоб такий 

турист не виїжджав за кордон, і не вивозив з собою кошти, які потрібні 

туристичній галузі, а залишав їх в межах території України, його потрібно 

зацікавити новими екскурсійними об’єктами. З такою метою на території 

Черкаської області з 2006 року реалізовується програма “Подорож пам’ятками 

природи Черкащини”, який охоплює найвідоміші об’єкти  навколишнього 

природного середовища краю вздовж основних туристичних шляхів 

Черкащини. 

«Золота Підкова Черкащини» - новий туристичний маршрут. Місія 

проекта - збереження культурної спадщини нашої країни, прояв поваги до 

культупи їнших країн. Дещо увігнута конфігурація області наштовхнула на 

думку про створення туристичного маршруту зі звучною назвою «Золота 

підкова Черкащини». 

Славне козаче минуле і значні історичні діячі регіону надихнули 

екскурсоводів Черкаської області на 

створення туристичного маршруту "Золота 

підкова Черкащини": Черкаси-Чигирин-

Канів-Корсунь-Умань-Звенигородка-

Кам’янка-Тальне. На території Черкаської 

області  розташовано 9266 пам'яток історії і 

культури, які перебувають на державному 

обліку, з них 85 - національного значення. 

Пам'ятки, що мають особливу культурну та 
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історичну цінність, є об'єктами  національного історико-культурного 

заповідника "Чигирин", Шевченківського національного  заповідника, 

Національного історико-культурного заповідника "Батьківщина Тараса 

Шевченка", державних історико-культурних заповідників у м. Корсуні-

Шевченківському та Кам'янці, державних історико-культурних заповідників 

"Трахтемирів"   "Трипільська  культура", державного історико-архітектурного 

заповідника  "Стара Умань".  До Списку історичних населених місць України 

включено 13 населених пунктів області.  

Мета подорожі: 1 – ознайомлення туристів з природою Черкащини, 

з  різноманітними пам’ятками та об’єктами природоохоронного фонду області; 

2  – організація змістовного відпочинку для учнівської молоді  та інших 

вітчизняних та іноземних туристичних груп; 

3 – привернення уваги відповідних державних установ та громадських 

організацій до проблем, що пов’язані з дослідженням, збереженням та 

відтворенням природи Середнього Подніпров’я; 

4 - привернення уваги відповідних державних установ та громадських 

організацій до проблем, що пов’язані зі створенням належних умов для 

туристсько-екскурсійного відвідання найвідоміших пам’яток  Черкащини; 

5 – проведення екологічного, патріотичного, профорієнтаційного 

навчання та виховання, залучення учнівської молоді до природоохоронної 

діяльності. 

Екскурсійний відділ обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

проводить екскурсії за шістьма маршрутами: 

1. Черкаси – Мошни – Канів – Черкаси; 

2. Черкаси – Чигирин – Суботів – Холодний Яр – Черкаси; 

3. Черкаси – Сміла – Шевченкове – Моринці – Черкаси; 

4. Черкаси – Сміла – Кам’янка – Черкаси; 

5. Черкаси – Тальне – Умань – Черкаси; 

6. Черкаси – Сміла – Городище – Корсунь-Шевченківський – Черкаси. 
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Черкаська область багата історією та визначними пам'ятками. 

Вирушаючи в дорогу, Ви відкриєте для себе Трипільську культуру, пройдетеся 

по рідних місцях Тараса Шевченка та гетьмана Богдана Хмельницького, 

побуваєте біля витоків козацької слави і місцях героїчних битв Другої світової 

війни. Знаменитий цей край народними визвольними рухами на чолі з 

Северином Наливайком, Максимом Залізняком, а також боротьбою українських 

повстанців проти радянської влади. 

Отже, ми живемо в епоху тісної взаємодії між людським суспільством і 

природою, коли господарська діяльність визначає обличчя довколишнього 

ландшафту. Під впливом діяльності людини формуються антропогенні 

ландшафти. Місто перестає бути лише індустріальним центром життя людей, а 

й стає рекреаційним обєктом, в якому людина може задовольнити свої потреби 

у пізнанні. На ряду з великими туристичними містами, які давно являються 

центрами потоків туристів, вже виступають маленькі міста, які можуть 

привабити вибагливих туристів. 
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