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ОО   журнале  
Международный научный периодический журнал "Almanahul SWorld" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2018 году. Периодичность выхода: два раза в год. 
Основными целями журнала являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку. 
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в INDEXCOPERNICUS. 

 

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

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

 

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

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания   к   ссттааттььяямм   
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
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ППолложеннииее  об  ээттиикк ее  ппууббллиикк ааццииии   наууччных  ддаанннныы хх  ии   еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 
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Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки 
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат, 
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Виявлення порушень етики тягне за собою відмову в публікації. Якщо буде виявлено, що стаття містить 
відвертий наклеп, порушує законодавство або норми авторського права, то редакція вважає себе зобов'язаною 
видалити її з веб-ресурсу і з баз цитування. Подібні крайні заходи можуть бути застосовані виключно при 
дотриманні максимальної відкритості і публічності.  
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Аннотация. Представлены результаты исследований влияния сортовых особенностей 

яблок, рас дрожжей и технологии на качество натуральных сортовых сидровых 
виноматериалов. Наиболее пригодными для производства качественных сидров  являются 
сорта Рубиновое Дуки, Джонатан и Мекинтош с использованием рас Сидровая 101, 
Яблочная 7, Вишневая 6. 

Ключевые слова: брожение, виноматериал, сидр, раса дрожжей, сорт, технология, 
качество. 

Культура потребления натуральных плодово-ягодных напитков 
претерпевает изменения. Мировое потребление только сидра и пуаре 
составляет более 70 млн. дал в год. Передовиками производства являются 
Франция, Англия, Швейцария, Испания, США страны Прибалтики. Украина в 
этом кластере имеет значительные перспективы [1, 3, 6]. 

Возрастание интереса к таким продуктам объясняется более сознательным 
отношением массового потребителя к питанию и своему здоровью. 
Современная молодежь все чаще обращает внимание на натуральные 
слабоалкогольные напитки, как источник биологически активных веществ [5].  

Формирование качества сидров существенно зависит от сортовых 
особенностей, используемых чистых культур дрожжей и технологии в целом [2, 
3, 7, 8, 9]. 

Целью данной работы было исследование влияние технологии 
приготовления сусла, времени брожения, сорта и расы дрожжей на качество 
натуральных яблочных сидровых виноматериалов. 

Материалы и методы исследований. Опыты проводили на кафедре 
технологии хранения, переработки и стандартизации продукции 
растениеводства им. Б.В.Лесика НУБиП Украины и в Институте садоводства 
НААН Украины. Виноматериалы готовили по общепринятой технологии с 
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добавлением азотного питания, сернистого ангидрида и чистых культур 
дрожжей в количестве 3-5% и сбраживали (при температуре 12–15  С) расами: 
Сидровая 101, Яблочная 7, Малиновая 28, Вишневая 6, Вишневая 18, 
Смородиновая 22. После брожения и остатка сахара до 0,2-0,6% виноматериалы 
дополнительно сульфитировали (50 мг/л SO2), наполняли емкости, плотно 
закрывали и хранили при температуре не выше 10оС. Виноматериалы готовили 
из распространенных в Украине сортов яблок. Перед дегустацией 
виноматериалы сатурировали и закрывали в бутылки из-под шампанского, 
выдерживали две недели и оценивали качество. Сырье выращено по 
промышленным технологиям и переработано способом микровиноделия. Сырье 
для опытов отбирали в период съемной спелости, 2 товарного сорта. 
Химический состав и качество виноматериалов определяли по общепринятым 
методикам в виноделии [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате процессов 
ферментации происходят разнонаправленные процессы использования 
компонентов сырья и синтез новых соединений. За время брожения 
наблюдаются изменения основных компонентов сусла.  

Динамика сбраживания сахаров отличалась как интенсивностью, так и  
качеством. Сусла, сброженые дикими формами дрожжей имели недоброды 
сахаров 2–3 г/100см3 и низкий коэффициент выхода спирта (меньше 0,42) и 
более длинный период брожения (на 5-суток). Виноматериалы, приготовленные 
с использованием разных рас дрожжей, имели разное количество остаточного 
сахара (Сидровая 101, Яблочная 7, Вишневая 6 – 0,2-0,4 %, Вишневая 18, 
Смородиновая 28, Малиновая 28 – 0,3-0,5%. 

Снижение титруемых кислот на конец брожения сидровых сусел разные. 
Так, при сбраживании дикими формами – 1,2-1,7 г/дм3, а чистыми культурами – 
колебания в среднем по сортам составляет 0,4-0,6; а рас дрожжей – 0,6-0,8 
г/дм3. 

В результате жизнедеятельности микрофлоры образуется комплекс 
летучих кислот, участвующих в формировании аромата и вкуса напитка, их 
концентрация регламентируется действующей нормативной документацией. 
Концентрация летучих кислот в исследуемых сидровых виноматериалах была в 
пределах 0,76–1,24 г/дм3, но в суслах, сброженых дикими дрожжами содержали 
– 0,85–1,24 г/дм3, что значительно ухудшало качество. В суслах, сброженых 
чистыми расами дрожжей, концентрация летучих кислот не превышала – 
0,70 г/дм3 в среднем по сортам и расам. 

Полученные образцы оценивали органолептически (таблица). При анализе 
форм дрожжей установлено их существенное влияние на формирование 
аромата и вкуса. Сусла, отличались более гармоничным вкусом, свежим и 
выразительным ароматом у всех сортов.  

Анализ качества в сортовом разрезе установил, что выше было качество 
виноматериалов из сортов Мекинтош, Рубиновое Дуки, Джонатан. Интересно 
отметить, что гармоничный вкус виноматериалов связан с органолептическими 
характеристиками свежих плодов. 
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Таблица  
Дегустационная оценка сидровых виноматериалов, балл 

Сорт 

Раса дрожжей 
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В
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Технология без пастеризации сусла 
Джонатан 6,92 7,45 7,60 7,35 7,20 
Рубиновое Дуки 7,15 7,53 7,55 7,40 7,30 
Мекинтош  7,24 7,65 7,40 7,41 7,25 
Кальвиль снежный 6,81 7,38 7,45 7,39 7,10 
Разносортица (подбор) 6,56 6,68 6,75 6,86 6,72 
Среднее по расам дрожжей 6,94 7,34 7,35 7,28 7,11 

НСР05 0,26 
Технология с пастеризацией сусла 

Джонатан 7,32 7,22 7,52 7,28 7,21 
Рубиновое Дуки 7,33 7,42 7,43 7,31 7,22 
Мекинтош  7,45 7,56 7,36 7,35 7,21 
Кальвиль снежный 7,26 7,29 7,37 7,31 7,05 
Разносортица (подбор) 6,75 6,82 6,91 6,96 6,99 
Среднее по расам дрожжей 7,22 7,26 7,32 7,24 7,14 

НСР05 0,29 
 

Пастеризация сусла перед брожением позволяет уничтожить патогенную 
микрофлору и на полную силу использовать потенциал чистых культур 
дрожжей. Но в то же время, во время пастеризации разрушается часть 
натуральных ароматических веществ, придающих напитку свежесть и легкость. 
Нашими исследованиями установленною, что образцы без пастеризации имели 
дегустационную оценку в среднем на 0,15-0,25 балла выше. В то же время в 
образцах сидра из разносортицы отмечено незначительное улучшение качества 
на 0,1-0,2 балла. Статистическая обработка данных органолептической оценки 
и длительности брожения установила, тесную обратную связь (R=-0,72±0,8). 

Выводы. Весомой причиной получения низкокачественных 
виноматериалов является некачественное сырье и несоблюдение технологии 
использования чистых культур винных дрожжей. Сбраживание яблочных сусел 
расами Сидровая 101, Яблочная 7, Вишневая 6 улучшает качество сидра и 
снижает потери органических кислот, сахара, способствует формированию 
низкого содержания летучих кислот и повышает выход спирта. Наиболее 
пригодны для производства сидра сорта яблок Рубиновое Дуки, Джонатан и 
Мекинтош. Использование пастеризации перед сбраживанием сортовых 
яблочных сусел незначительно снижает качество на 0,15-0,25 балла. Для 
повышения качества сидра из разносортицы (подбора) целесообразно 
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проводить пастеризацию сусла с целью повышения качества. Установлено, что 
чем быстрее происходит сбраживание сусла, тем качественнее виноматериал. 
Полученные данные целесообразно учитывать при производстве натуральных 
сидровых виноматериалов повышенного качества. 
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Аннотация. Рассмотрен метод проектирования цифровых приемников в 

соответствии с рекомендациями университетской программы Intel FPGA, официальным 
участником которой является профессор Карякин В.Л.  
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программирования Verilog 

Введение 
С развитием цифровых технологий все большее внимание уделяется 

построению радиоприемных устройств с применением цифровой обработки 
сигналов (ЦОС), называемых в литературе SDR - software defined radio [1]. Эта 
технология основывается на возможности цифровой обработки радиосигнала в 
реальном времени без предварительного преобразования, либо цифровой 
обработки сигнала на промежуточной частоте (ПЧ) в супергетеродинных 
приемниках. 

В зависимости от требований к приемникам цифровая обработка может 
использоваться как на радиочастоте, так и после переноса сигнала на 
фиксированную промежуточную частоту. Супергетеродинные приемники 
используются в профессиональной связной аппаратуре, к которой не 
предъявляются жесткие технические требования по массогабаритным 
показателям и энергопотреблению. 

К преимуществам приемников прямого преобразования относятся высокая 
технологичность, малое энергопотребление и возможность размещения всех 
элементов в небольшом портативном устройстве или в корпусе одной 
микросхемы. 

Ресурсы современных зарубежных программируемых логических 
интегральных схем (Field-Programmable Gate Array - FPGA) позволяют 
реализовывать цифровые устройства различного назначения, в частности, 
цифровые SDR приемники с прямым преобразованием от самых низких 
радиочастот до единиц ГГц благодаря цифровой обработке принимаемых 
радиосигналов. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение метода 
проектирования SDR приемников на основе FPGA в соответствии с 
рекомендациями университетской программы Intel FPGA [2]. 
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1. Алгоритм метода схемотехнического проектирования устройств 
ЦОС на основе FPGA в SDR приемниках 
Алгоритм метода схемотехнического проектирования устройств ЦОС на 

основе FPGA в SDR приемниках имеет следующие этапы. 
А1. Постановка задачи. 
А2. Создание проекта. 
А3. Выбор платы. 
А4. Описание схемотехнического проекта на языке программирования 

Verilog.  
А5. Анализ и синтез программы проекта на языке Verilog. 
А6. Компиляция программы Verilog для чипа FPGA 
А7. Анализ ошибок программы Verilog после компиляции программы. 
А8. Исправление ошибок программы на языке Verilog 
А9. Если имелись ошибки, идти к А6 
А10. Назначение входов и выходов цепи на контактные элементы чипа 

FPGA. 
А11. Моделирование спроектированной схемы. 
А12. Анализ ошибок моделирования и исправление. 
А13. Если имелись ошибки, идти к А11 
А14. Конфигурирование и программирование и чипа FPGA.  
А15. Проверка работоспособности спроектированного устройства на чипе 

FPGA. 
Метод схемотехнического проектирования реализован на основе 

рекомендаций университетской программы Intel FPGA. 
2. Результаты проведенных исследований на чипе FPGA  
В данном разделе обсуждаются основные результаты проведенных 

исследований по методу университетской программы Intel FPGA на чипе 
DE10-Nano Cuclone V SoC 5CSEBA6U2317 в соответствии с алгоритмом 
рассмотренном выше.  

При формулировке задачи проектирования необходимо формализовать 
требования на уровне принципиальной схемы проектируемого устройства. В 
частности, для начинающих изучение основ проектирования на FPGA по 
рекомендации учебной программы Intel FPGA выбрана простая схема на 
логических элементах. 

Запуск нового проекта осуществляется с использованием программного 
обеспечения Quartus Prime [2]. Работающий пример запуска нового проекта 
выполнен на основе программы Quartus Prime v.17.1.  

Для решения поставленной задачи необходимо указать тип устройства, в 
котором будет реализована спроектированная схема. Вначале выбираем серию 
отладочных плат в окне Device family. Затем, переходим к выбору конкретной 
платы в окне Available devices. 

В результате открывается окно с кратким описанием настроек проекта, 
включающее название проекта Lesson1 (урок 1), место расположения проекта 
на компьютере, серия, название выбранной платы и ее характеристики.  

Далее выполняется описание схемотехнического проекта Lesson1.v на 
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языке программирования Verilog [3] с помощью встроенного текстового 
редактора. 

Программа Verilog в файле Lesson1.v обрабатывается несколькими 
инструментами Quartus Prime, которые анализируют программу, синтезируют 
и генерируют ее для целевого чипа. Эти инструменты контролируются 
приложением называемым компилятором. 

Файл проекта Lesson1.v должен быть сохранен перед компиляцией для 
возможности исправления ошибок в программе после компиляции. По мере 
прохождения компиляции через различные этапы ее ход отображается в окне 
слева от экрана Quartus Prime.  

Программное обеспечение Quartus Prime отображает в окне Messages 
сообщения, полученные в процессе компиляции. Если Verilog.v проектный 
файл корректен, одно из сообщений сообщит, что компиляция прошла успешно 
и ошибок нет. Если компилятор не сообщает об отсутствии ошибок, то в 
программе Verilog есть, по крайней мере, одна ошибка. В этом случае в окне 
Messages отображается сообщение, соответствующее каждой обнаруженной 
ошибке в исходной программе Lesson1.v. 

Далее необходимо исправить ошибку в программе Lesson1.v и 
перекомпилировать проект. 

Во время компиляции, компилятор Quartus Prime свободен выбирать 
любые контакты на выбранном FPGA, которые служат в качестве входов и 
выходов. Назначение контактов производится с помощью редактора 
назначений (Assignment Editor). 

Платы серии DE имеет фиксированное назначение выводов. Закончив 
один проект, пользователь захочет использовать те же присвоения для 
последующих проектов. Повторное прохождение процедуры присвоений в 
ручном режиме становится утомительным.  

Полезная функция Quartus Prime позволяет пользователю экспортировать 
и импортировать назначения выводов из специального формата файлов, а не 
создавать их вручную с помощью Assignment Editor. 

Перед внедрением проектируемой схемы в микросхему FPGA на плате 
серии DE целесообразно ее смоделировать, чтобы убедиться в ее правильности. 

Инструмент редактора моделирования формы сигнала Quartus Prime 
можно использовать для моделирования поведения проектируемой цепи. 
Прежде чем моделировать схему, необходимо создать желаемые тестовые 
формы входных сигналов. Также необходимо указать, какие выходы, а также 
возможные внутренние точки в проектируемой схеме, на которые желает 
обратить внимание проектировщик. 

Модератор применяет тестовые сигналы к модели проектируемой схемы и 
определяет ожидаемый отклик. С этой целью используется редактор 
имитационных форм сигнала. 

Для моделирования поведения большой схемы необходимо применять 
достаточное количество входных тестов и соблюдать ожидаемые значения 
выходных сигналов. В большой схеме число возможных входных тестов может 
быть огромным, поэтому на практике выбирают относительно небольшую (но 
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репрезентативную) выборку из этих входных тестов. 
Проектную схему можно смоделировать двумя способами. Самый простой 

способ заключается в предположении, что логические элементы и взаимосвязь 
между ними в FPGA идеально подходят, не вызывая задержек в 
распространении сигналов в схеме. Этот способ принято называть 
функциональным моделированием. 

 Более сложная альтернатива заключается в учете всех задержек 
распространения, что приводит к моделированию схемы с учетом задержек 
сигнала по времени, т.е. временное моделирование схемы. 

Далее необходимо проанализировать ошибки моделирования, исправить 
их и перейти к повторному моделированию с учетом исправленных ошибок. 

Следующим этапом является конфигурирование и программирование чипа 
FPGA. Устройство FPGA должно быть сконфигурировано и 
запрограммировано для реализации разработанной схемы, т.е. для решения 
поставленной задачи. 

Программирование чипа FPGA осуществляется с помощью генерации 
разработанной программы ассемблерным модулем Quartus Prime.  Плата Altera 
DE-серии позволяет программировать FPGA в двух режимах JTAG и AS. 

Данные программы передаются с компьютера, на котором установлено 
программное обеспечение Quartus Prime, на плату с помощью кабеля, 
соединяющего разъем USB-порт компьютера с разъемом USB-Blaster на плате. 
Для использования этого соединения необходимо вначале установить драйвер 
USB-Blaster. 

В режиме JTAG данные разработанной программы загружаются 
непосредственно в устройство FPGA. Аббревиатура JTAG (Joint Test Action 
Group) - группа по совместным испытаниям. 

Эта группа определила простой способ тестирования цифровых схем и 
загрузки в них данных, который стал стандартом IEEE. Если FPGA 
сконфигурирована в режиме JTAG, она будет сохранять данные программы до 
тех пор, пока питание остается включенным. Информация о программе 
теряется при выключении питания. 

Можно также использовать другой режим Active Serial (AS). В этом случае 
устройство конфигурации включает в себя флэш-память, которая используется 
для хранения данных программы. В режиме AS при выключении и включении 
питания данные программы FPGA сохраняются. 

Выбор между двумя режимами работы FPGA выполняются 
переключателями на плате DE-серии. По умолчанию платы должны быть 
установлены в режим JTAG. 

Выбрав необходимую конфигурацию и запрограммировав чип FPGA, 
можно протестировать реализованную схему. 

Если необходимо внести изменения в проектируемую схему, сначала 
закрывают окно Programmer. Вносят желаемые изменения в файле Verilog, 
компилируют схему, конфигурируют и программируют плату, как описано 
выше. 
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Заключение 
1. Представленный в статье метод проектирования в рамках 

университетской программы Intel FPGA позволит в дальнейшем перейти к 
проектированию цифровых SDR и аналого-цифровых приемников с цифровой 
обработкой сигнала без преобразования входного сигнала и на промежуточной 
частоте, соответственно. 

2. К преимуществам SDR цифровых приемников прямого преобразования 
относятся высокая технологичность, малое энергопотребление и возможность 
размещения всех элементов в небольшом портативном устройстве или в 
корпусе одной микросхемы. 

3. Основная трудность разработки SDR приемников на основе применения 
FPGA заключается в формализации проекта и описания устройств цифровой 
обработки сигнала на языке программирования Verilog. 

4. Статья подготовлена с использованием учебного пособия Карякина В.Л. 
по проектированию SDR приемников, которое в настоящее время находится в 
печати, в рамках лабораторного практикума курса «Устройства передачи, 
приема и обработки сигналов» для студентов радиотехнических вузов. 
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Аннотація. В роботі узагальнено вплив інформаційних технологій на зміни в типології 
сучасних архітектурних об’єктів середовища, що вимагають перегляду і переосмислення 
існуючої типології громадських будівель і споруд. Акцентовано увагу на тому, що 
безконтрольне і нерегульоване наповнення середовища об’єктами, призначеними для 
передачі навігаційної, рекламної та іншої інформації, неоднозначно впливає на його 
сприйняття. 

Ключові слова: дизайн архітектурного середовища, інформаційні технології, 
архітектурна типологія будівель, міське середовище, інтерактивні арт-об’єкти.  

Вступ. Основні положення формування та розвитку інформаційного 
суспільства у різних країнах, згідно з якими  інформаційно-комунікаційні 
технології є найбільш важливим фактором, що впливає на формування 
суспільства XXI сторіччя, були  проголошені ще у 2000 році у Міжнародно-
правовому документі «Окінавська хартія глобального інформаційного 
суспільства». Хартія була розроблена «Великою вісімкою» і присвячена, 
головним чином, питанням ліквідації розриву в області інформації та знань 
всередині держав і між ними. Сьогодні, як ніколи, очевидно, що впливаючи на 
образ життя людей, форми і методи освіти та діяльності, інформаційні 
технології вносять кардинальні зміни в середовище життєдіяльності людини, 
створюючи об’єкти нової типології у житловому («розумний будинок») і 
громадському секторах, міському середовищі. 

Ці зміни знаходяться у постійному взаємозв’язку з затвердженням нових 
форм суспільної свідомості, культури, естетичної орієнтації великої кількості 
людей, насамперед молоді (тренди сучасного мистецтва, арт-дизайн, 
параметричний дизайн, тощо) і за останні кілька десятиріч створили і 
продовжують створювати нове середовище життєдіяльності у світовому 
масштабі. 

Мета роботи. Визначення впливу інформаційних технологій на 
особливості дизайну середовища життєдіяльності. 

Матеріали і методи. Системний аналіз і узагальнення тенденцій дизайну 
інтер'єрного простору сучасних приміщень житлового і громадського 
призначення, міського середовища, наукових джерел за тематикою 

http://teacode.com/online/udc/7/747.012.html
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дослідження. 
Результати і їх обговорення. Впровадження інформаційних 

(комп’ютерних, цифрових) технологій в середовище життєдіяльності, вплинуло 
напряму або опосередковано як на типологічні особливості існуючих, так і на 
формування нових типологій об’єктів громадського сектора і призвело до 
наступних змін: 

− створення і розвиток спеціалізованих (інноваційних) об'єктів, 
обумовлені появою нових послуг і форм діяльності. До таких об’єктів можна 
перш за все віднести так звані коворкінги,  кількість і різновиди яких 
збільшується з кожним роком, або центри адміністративних послуг, де 
реалізується технологія «відкрите вікно»; 

− розширення номенклатури функцій середовища громадських будівель, 
модернізація, розвиток нових прийомів формування функціонально-
просторових рішень в традиційних об'єктах і системах (бібліотеки, відділення 
зв’язку, модернізація простору навчальних закладів, аеропортів тощо), як 
результат впровадження інноваційних і комп’ютерних технологій;  

− трансформація й модернізація існуючих і поява нових архітектурно-
дизайнерських рішень, пов’язаних з впровадженням мультимедійних, а разом з 
ними і інтерактивних об’єктів і систем (медіатеки, організація сучасних 
музейних і виставкових просторів, парків і центрів відпочинку, торгівельно-
розважальних комплексів, тощо).  

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє не тільки 
впроваджувати нові підходи до формоутворення, але надавати нові властивості 
архітектурному середовищу, забезпечуючи співіснування або зміну сценаріїв 
середовищних процесів: динамічність, адаптивність, гібридність, адекватні його 
складній нестійкій структурі. Під  гібридністю треба розуміти взаємодію 
фізичних і віртуальних (проекцій, інсталяцій тощо) об’єктів середовища. 
Більше того, за думкою ряду авторів [1; 2; 5] наповнення урбаністичного 
середовища інтерактивними об'єктами та системами допоможе не тільки 
звільнити простір від зайвих фізичних об’єктів, але оптимізувати управління 
міським організмом і його комплексами за рахунок підвищення  їх 
комунікаційних характеристик,  забезпечення зручності користування міським 
оточенням в зв'язку з його адаптивними можливостями і відповідністю 
сучасним просторово-тимчасовим відчуттям людини. 

Наразі у великих містах Україні постійно створюються інтерактивні арт-
об’єкти і простори, що дозволяють реалізовувати різні динамічні сценарії 
архітектурного середовища і мають цифрове і фізичне наповнення. Наприклад, 
в м. Києві: медіаскульптура в атріумі житлового комплексу Сhicago Сentral 
House; інтерактивний розважальний центр для дітей 2-13 років «Мультіленд», 
який відкрився в Деснянському районі у 2018 році; мультимедійний арт-простір 
на Львівскій площі «Samskara», тощо. Для змінних сценаріїв можуть бути 
задіяні лазерне шоу-обладнання, різні інтерактивні відеопроекційні системи на 
поверхню стіни або підлоги, наприклад, «ОМG Interactive» та інші.  

У той же час, відхід від традиційного формування архітектурного 
середовища з урахуванням стилістичного забарвлення, історичного контексту, 
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перехід до виявлення комунікативного потенціалу і приведення до моделі, де 
домінує інформація, неоднозначно впливає на його сприйняття. Особливо це 
стосується організації зовнішнього міського середовища. Всі складові елементи 
архітектурного середовища завжди несли інформаційну складову.  
Безконтрольне і регульоване наповнення середовища конструкціями, 
призначеними для передачі навігаційної, рекламної та іншої інформації, в 
нашому столітті стали істотно впливати на художньо-образні характеристики 
міського середовища [3; 4]. Швидкий розвиток цифрових технологій, поява 
медіафасадів і екранів на фасадах інтер'єрної якості, розміром з 5-ти 
поверховий будинок і більше загострили проблему гармонії людини і 
архітектурного середовища. Роль дизайну у формуванні середовища міста 
зміщується від перетворення його матеріального наповнення і формування його 
стилістичного забарвлення до осмислення його цифрового аспекту, виявлення 
комунікаційного потенціалу та приведення його до згоди з сучасною моделлю 
світу, де домінуючою матерією виявляється інформація.  

Висновки. Розвиток інформаційних технологій вплинув як на типологію 
архітектурних об’єктів, так і на особливості формування їх інтер’єрного 
простору. Ці зміни вимагають перегляду і переосмислення існуючої типології 
громадських будівель і споруд.  

Мультимедійні інтерактивні об'єкти зовнішнього міського середовища 
можуть стати вирішенням багатьох проблем підвищення комунікативних 
властивостей, адаптивності міського середовища до забезпечення соціальних 
потреб, підвищення  соціальної активності сучасної людини або навпаки 
привести до створення агресивного для сприйняття середовища. Прийняття 
рішень при виникненні проблем психологічного комфорту пов'язано, в першу 
чергу, з необхідністю розробки теоретичної бази для використання цифрового 
інтерфейсу в архітектурному середовищі, нормативних документів та 
інноваційних проектів (подібно «Київ Смарт сіті», що дає чіткі рекомендації 
щодо впровадження різних рекламних конструкцій в міське середовище 
залежно від його історичної цінності, містобудівних і архітектурно-
планувальних особливостей, психології сприйняття, тощо). 
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Abstract. The paper generalizes the influence of information technology on changes in the 

typology of modern architectural objects of the environment, which require the revision and 
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Анотація. В роботі роглянуті питання очищення водних об’єктів від важих металів з 

застосуванням сорбційних матеріалів на основі силікатних дисперсій. Одним з 
перспективних сорбуючих матеріалів є γ – 2СаО·SiO2 - недорогий високоефективний 
сорбент класу складних силікатів для вилучення радіонуклідів та важких металів. 
Сорбційний матеріал на основі 2СаО·SiO2 використовували для вилучення різних важких 
металів (заліза, міді, марганцю) з водних розчинів. При цьому визначені оптимальні умови, 
які дозволяють вилучати їх з водних розчинів практично повністю (98,0 – 99,9%). 

Ключові слова: очищення водних об’єктів, важкі метали, сорбент, ортосилікат 
кальцію, ступінь вилучення.  

Вступ 
Очищення забруднених поверхневих та підземних вод  представляє собою 

дуже важливу та складну проблему. Особливе місце серед забруднювачів, що 
найбільш часто зустрічаються у водному середовищі, є іони важких металів. 
Потрапляючи у водні об’єкти як з природних джерел, так і з стічних вод, вони 
можуть погіршувати придатність води для подальшого використання в 
промисловості, а також смакові, токсикологічні та інші характеристики при 
використанні для побутово-господарського забезпечення населення. За даними 
[1], найбільшого забруднення водні об’єкти зазнають від підприємств 
металургійної, гірничодобувної, хімічної, машинобудівної промисловості та 
житлово-комунального  господарства.  

Існує велика кількість способів очишення води від забруднювачів, проте 
одним з найпоширеніших та найефективніших є застосування сорбентів.  

Постановка задачі 
Одним з нових сорбуючих матеріалів є γ – 2СаО·SiO2, він розглядається як 

недорогий високоефективний сорбент класу складних силікатів для вилучення 
радіонуклідів та важких металів і одночасного коригування кислотності 
забруднених водних середовищ. Крім того, одержання γ – 2СаО·SiO2 є 
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недорогим, оскільки він становить основну частину металургійних шлаків, які 
можуть бути використані безпосередньо як сорбційний матеріал або як 
сировина для отримання  адсорбенту.  

Ортосилікат кальцію 2СаО·SiO2 (Ca2SiO4), може існувати в чотирьох 
кристалічних модифікациях: α, α', β та γ. Кожна з цих модифікацій існує у 
визначеному температурному інтервалі і із зміною температури здатна до 
поліморфних перетворень. З водою різні модифікації 2СаО·SiO2 реагують по- 
різному. В той час, як β – 2СаО·SiO2 здатний добре гідратуватися, γ - 2СаО·SiO2 
з водою практично не реагує [2], що визначає його високу стійкість в процесах 
водоочищення. 

Розвиток технологій дозволяє використовувати вторинні ресурси як 
сировину для отримання синтетичних матеріалів, що є одним з перспективних 
напрямів науки і техніки. Перевага синтетичних матеріалів полягає в тому, що в 
процесі підготовки можна контролювати їх структуру і властивості. Крім того, 
використання техногенних утворень і відходів в якості сировини для одержання 
синтетичних матеріалів сприяє не тільки поліпшенню екологічної ситуації в 
регіоні, але і розширенню сировинної бази промисловості [3]. Зокрема, доменні 
шлаки - це силікатні та алюмосилікатні розплави, які отримують при виплавці 
чавуну у дрібнозернистому стані шляхом швидкого охолодження.  

Різноманітний характер і властивості домених шлаків дозволяють 
використовувати їх в різних галузях промисловості, у тому числі в якості 
нетрадиційних реагентів і сорбентів для очищення води. Висока активність 
шлаків щодо іонів важких металів пов’язана з електрохімічною 
гетеронеоднорідністю їх поверхні і підвищеним вмістом силікатів кальцію, які 
легко піддаються гідролізу. Феррохромовий шлак, основною мінеральною 
складовою якого є двохкальцієвий силікат, можна використовуватись як 
матеріал для фіксації донних відкладень, забруднених радіонуклідами. Також 
даний шлак може бути застосований для необоротної сорбції заліза і міді з 
промислових стічних вод з наступним використанням у металургійних 
агрегатах [4]. 

Отже, існує реальна можливість використання недорогих 
високоефективних сорбентів нового покоління на основі γ-2СаО·SiO2 для 
вилучення радіонуклідів та іонів важких металів, завдяки його високій 
сорбційній здатністі, розвинутій внутрішній структурі та питомій поверхні, а 
також низький ціні виробництва [4-7]. 

Обгрунтування вибору об’єкта дослідження 
Структура двохкальцієвого силікату складається з нерівномірних пластин 

товщиною 5 – 10 нм і діаметром 100 нм, що поєднані між собою і які 
утворюють аморфні частинки з діаметром декілька мікрометрів. Розмір пор в 
частинках досить різний і знаходиться в мікро – мезопористому діапазоні. ЯМР 
– спектроскопія показує, що структура силікату подібна до структури 
воластоніту, в основу якого входять пластини, які складаються із силікатних 
тетраедрів поєднаних між собою іонами кальцію та силанольними групами. 

Вилучення відбувається в основному за рахунок силанольних груп, що 
знаходяться на поверхні та в порах сорбенту, які реагують з іонами металів, що 



Almanahul SWorld                                                                                                                            Issue 3/ Part 1 

 ISSN 2663-5720                                                                                                                                   www.sworld.education 28 

знаходяться в розчині. Помічено, що за малих значень рН сорбція проходить 
ефективніше, що пояснюється виділенням в розчин іонів Ca2+, які зв’язують 
силанольні групи [5]. В процесі сорбції відбувається часткове розчинення 
шлаку, що пов’язане головним чином із частковим гідролізом силікатів 
кальцію, про що свідчать іони HSiO-

3, OH-, Ca2+, які виявлені в розчині, що 
контактував з матеріалом та утворення Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ni(OH)2. Також це 
підтвержує збільшення рН від 6 до 10,0 – 10,5 при контактувані шлаку з 
дистильованою водою [6]. 

Оскільки сорбційні матеріали на основі металургійних шлаків крім 
двохкальцієвого силікату містять значну кількість домішок, пов’язаних з 
хімічним складом вихідної сировини, які впливають на сорбційні 
характеристики матеріалу і на характер вилучення важких металів з водних 
розчинів, при проведенні даної роботи нами був синтезований γ – 2СаО·SiO2, 
визначені його фізико-хімічні властивості, сорбційна ємкість до ряду важких 
металів та обгрунтована доцільність практичного застосування. 

Результати досліджень 
Визначені умови синтезу γ-2СаО·SiO2 у мономінеральному виді, що 

підтверджено результатами хімічного і рентгенофазового аналізу. Отримані 
зразки характеризуються наступними структурно-сорбційними 
характеристиками: питома поверхня становить 205,1 - 210,8 м2/г, сумарна 
пористість 0,24 - 0,27 см3/г, середній радіус пор 4,8 - 5,1 нм. Це дозволяє 
прогнозувати високу сорбційну здатність синтезованих матеріалів.  

Сорбент на основі 2СаО·SiO2 використовували для вилученя різних 
важких металів (заліза, міді, марганцю) із водних розчинів. При цьому 
визначені оптимальні умови, які дозволяють вилучати їх з водних розчинів 
практично повністю. Деякі отримані результати наведені в табл.1.  

Таблиця 1 
Результати вилучення важких металів з водних розчинів 

Вид катіона-
забруднювача 

Концентрація 
вихідного 
розчину, 
мг/дм3 

Конценртація 
розчину 

після сорбції, 
мг/дм3 

Ступінь 
вилучення 

% 
pH Адсорбція, 

мг/г 

Cu2+ 320 4,38 84,48 9,20 134,36 
Fe3+ 2800 984,23 99,59 5,91 277,86 
Fe3+ 1400 16,44 98,83 8,12 137,64 
Fe3+ 2800 984,23 99,59 5,91 277,86 
Mn2+ 275 11,5 95,80 10,0 129,02 

 
Отримані результати свідчать про високу ефективність сорбентів на основі 

γ – 2СаО·SiO2 для вилучення ряду важких мелалів з водного середовища і, 
зокрема, для очищення природних вод від сполук марганцю.  

Досліджено процес очищення вод від іонів марганцю (ІІ) з використанням 
синтезованого сорбенту. В поверхневих та підземних водах концентрація іонів 
марганцю невелика, тому дослідження в таких умовах має показати реальну 
здатність сорбента до очистки водних ресурсів. Вилучення іонів Mn2+ 
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проводили на модельних розчинах. Вихідна концентрація марганцю становила 
1, 2, 5, 10 та 20 мг/дм3. Для приготування розчинів використовували 
MnSO4·5H2O. Сорбційні експерименти проводили при температурі розчину Т = 
20°С і рН = 3. Отримані результати представлені в табл. 2.  

Таблиця 2 
Результати сорбції марганцю (ІІ) 

Концентрація Mn2+ у 
вихідному розчині, мг/дм3 

Концентрація Mn2+ 
після сорбції, г/дм3 

Вилучення 
Mn2+, % 

Адсорбція, 
мг/г 

1 0,014 98,60 0,49 
2 0,015 99,25 0,99 
5 0,015 99,50 1,49 
10 0,016 99,84 4,95 
20 0,016 99,92 9,96 

 
Результати сорбції іонів Mn2+ за даних концентрацій, що можуть 

зустрічатися в промислових стоках показують дуже високий ступінь очищення 
– до 99,92% вилучення іонів, та дозволяють знизити концентрацію 
забруднювача в водному середовищі нижче за ГДК, встановлену на рівні 0,05 
мг/дм3 для питної води, згідно з нормативними вимогами.  

Здатність адсорбента очищати природні води від іонів марганцю (ІІ) була 
досліджена на зразках води з Велико-Токмакському родовищі марганцевих руд, 
що буде відкачуватися в процесі шахтного водовідливу. Природний вміст 
мікрокомпонентів у водах горизонтів знаходиться в границях допустимих 
значень, окрім сполук заліза та марганцю, величини яких складають відповідно 
від 0,1 до 0,8 мг/дм3 та від 0,4 до 1,61 мг/дм3. Під час відпрацювання родовища 
можливе збільшення вмісту заліза та марганцю в 10-20 разів. 

Аналіз проби підземних вод, відібраної поблизу родовища, показав 
підвищений вміст іонів марганцю – 0,742 мг/ дм3, що майже в 15 разів більше, 
за встановлену ГДК. Результати вилучення іонів марганцю за допомогою 
сорбенту на основі γ – 2СаО·SiO2 представлені у табл. 3. 

Таблиця 3 
Результати очистки шахтних вод від іонів марганцю (ІІ) 

Концентрація Mn2+ 
у вихідному 
розчині, мг/дм3  

Концентрація 
Mn2+ після 
сорбції, мг/дм3 

Ступінь 
вилучення Mn2+, 

% 
pH Адсорбція, 

мг/г 

0,742 0,012 98,4 12,1 0,35 
 

Висновки 
Отримані результати підтверджують високу здатність сорбента на основі 

ортосилікату до вилучення з водних середовищ іонів марганцю (ІІ) та інших 
важких металів, ступінь очищення досягає значення  98,0 - 99,9%, а 
концентрація забруднювача після сорбції значно нижча гранично-допустимої 
концентрації, що свідчить про перспективність зазначеного сорбента. 
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Abstract. The paper deals with the purification of water objects from heavy metals with the 

use of sorption materials based on silicate dispersions. One of the promising sorbent materials is γ - 
2CaO · SiO2, a low-cost, highly efficient sorbent of complex silicates for the extraction of 
radionuclides and heavy metals. The sorption material based on 2CaO · SiO2 was used to extract 
various heavy metals (iron, copper, manganese) from aqueous solutions. At the same time, optimal 
conditions are determined that allow them to be removed from aqueous solutions almost completely 
(98.0 - 99.9%). 

Key words: purification of water objects, heavy metals, sorbent, calcium orthosilicate, degree 
of extraction. 
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Аннотация. В работе рассматривается уровень потенциала адаптации сердечно-
сосудистой системы у подростков во время экзаменационной сессии и вне ее. Выявлены 
нарушения адаптации независимо от условий. В то же время, эмоциональный стресс и 
психические нагрузки  резко понижают потенциал адаптации сердца у подростков. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, потенциал адаптации, 
эмоциональный стресс, подростки. 

Вступление.    
Эволюция процесса роста, развития и физическая активность 

благоприятствуют развитию сердца, которое в возрасте 11-16 лет 
увеличивается дважды в объеме. В этом возрасте наблюдается увеличение 
адаптации сердца к нагрузкам, максимальный сердечный ритм превышает 
таковой у взрослых, так как систолический объем у подростков меньше. 

Одной из особенностей сердечно-сосудистой системы подростков является 
отставание в росте сердца, что ведет к функциональным  нарушениям, 
проявляющимся головокружением, кратковременным повышением 
артериального давления, нарушением ритма [6,9]. 

Таким образом, при одинаковой нагрузке у взрослых наблюлается 
увеличение пульса на 3 удара в минуту, в то время как у 14-летнего подростка- 
на 7-8 ударов. По мере взросления частота сердечных сокращений 
уменьшается.  

Гипервозбудимость и лабильность симпатической нервной системы в этом 
возрасте определяют вариабельность сердечно-сосудистых параметров при 
различных воздействиях на подростков. Артериальное давление также 
претерпевает изменения с возрастом – показатели возрастают с 115±1 /60±1 мм  
Hg до значений, характерных для взрослых [9]. 

При физической или эмоциональной нагрузке происходит адаптация 
сердечно-сосудистой системы [5]. Поэтому потенциал адаптации может 
служить параметром качества деятельности данной системы вкупе с нервной 
системой.  

Прогрессивное развитие индустриализированного общества в последние 
50 лет повлекло за собой изменение образа жизни, особенно режима питания. 
Избыток килокалорий в пище, малоподвижный образ жизни, малый интерес к  
спорту стали обычными в странах Запада, да и в нашей стране [3,8]. К этому 
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добавим  постоянный стресс, вызванный политико-экономическим положением 
в стране, повышенные требования и нагрузки в школах и лицеях, 
неуверенность в завтрашнем дне, мода на употребление стимулирующих 
напитков в молодежной среде – все это отнюдь не способствует здоровью 
подростка. 

Исследования показали, что мужской и женский организм реагирует по-
разному на эмоциональный стресс: повышение уровня адреналина, 
норадреналина, кортизола было значительнее у мужчин. При этом у мужчин 
преобладают положительные эмоции, тогда как у женщин – дискомфорт.  

В то же время, сердечно-сосудистая реактивность, особенно тахикардия, с 
возрастом понижается. У взрослых в ответ на умственные расчеты, 
статическую нагрузку артериальное давление реагирует сильнее. Различная 
реакция сердечно-сосудистой системы на стресс авторы объясняют возрастным 
снижением чувствительности бетарецепторов и увеличением периферического 
сопротивления и ригидности сосудов  [8,9]. 

Цель нашего исследования – определить потенциал адаптации сердца у 
подростков в период семестриальных сессий и в межсессионный период. 

Потенциал адаптации сердца определяли по методике, используемой 
авторами Коневских Лилия Алексеевна, Оранский Игорь Евгеньевич, Лихачева 
Елизавета Ильинична, 2008 [10].  

Статистическая обработка данных проводилась методом Стьюдента. 
Результаты исследований отображены на графиках 1, 2.     

                                                           

 
Рис.1. Потенциал адаптации  подростков вне сессии. 

 
Таким образом, вне сессии половина исследуемых подростков проявила 

удовлетворительную адаптацию сердечно-сосудистой системы, 36,3% - 
напряжение адаптации, 14% - неудовлетворительную адаптацию. В то же 
время, срыв адаптации не был выявлен ни у одного ребенка. 

Даже при отсутствии самого низкого уровня адаптации, полученные 
результаты вызывают тревогу, так как все-таки половина учащихся не 
обладают удовлетворительной адаптацией сердца.  

На риcунке 2 представлен потенциал адаптации у учащихся во время 
семестриальной сессии. 
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Рис.2. Потенциал адаптации у подростков во время сессии. 

 
Во время семестриальной сессии, когда резко возрастает объем усвоенной 

информации и эмоциональная нагрузка, данные еще более тревожные. 
Выявляется группа детей со срывом адаптации – 4,5%. У подавляющего 

большинства (63,4%) механизмы адаптации напряжены. Увеличилось 
количество учеников с неудовлетворительной адаптацией – 27,4%. И лишь 4, 
5% детей показали удовлетворительный результат (р ≤ 0,01) 

Таким образом, полученные данные должны послужить сигналом для 
педагогов, врачей, психологов, родителей, так как резкое снижение сердечного 
потенциала  говорит о недостаточных механизмах адаптации. А как известно, 
нарушение адаптации ведет к болезням. 

В первую очередь необходимо пересмотреть школьную программу, 
требования учителей, а также в корне изменить образ жизни ребенка так, чтобы 
гармонично сочетались режим питания, двигательная активность, умственный 
труд и сон. 
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Abstract. The papers considers the level of adaptation potential of the cardiovascular system 

in adolescents during the examination session and outside it. Identified violations of adaptation 
regardless of conditions. At the same time, emotional stress and mental stress dramatically reduce 
the potential for heart adaptation in adolescents. 
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Аннотация. Эксперимент проводили с целью изучения влияния пробиотичной добавки 
на минеральное содержание мышц цыплят-бройлеров. Исследуемый пробиотичный 
препарат содержит молочнокислые бактерии рода Lactobacillus и Enterococcus. 
Установлено, что дополнительное скармливание пробиотика «Энтеро-актив» циплятам-
бройлерам повышает ретенцию минеральних элементов корма. Для изучения влияния 
пробиотика на мясо бройлеров, проведено исследование содержания минеральных 
элементов в мясе подопытной птицы. В ходе исследований установлено, что 
дополнительное использование исследуемой пробиотичной добавки с кормом цыплят-
бройлеров позволило увеличить в грудных мышцах содержание фосфора на 4,7%, магния на 
3,9% и железа на 46,5% по сравнению с контрольной группой. Применение пробиотика в 
кормлении бройлеров способствовало повышению в бедренных мышцах птицы уровня 
фосфора на 4,7%, кальция в 4,1 раза, железа на 70,5%, цинка на 5,4%, магния на 31,5% и 
меди в 4,2 раза. Таким образом, потребление бройлерами пробиотичного препарата в 
различных дозах способствует улучшению минерального состава мяса тушек и получению 
безопасных продуктов питания. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотик, кормление, мышцы, минеральные 
элементы. 

ВВЕДЕНИЕ  
Обеспечение населения качественными продуктами питания - одна из 

наиболее актуальных проблем современности. Запрет на использование 
антибиотиков, как стимуляторов роста, на территории стран ЕС в области 
животноводства было принято в ответ на появление микроорганизмов, 
устойчивых к антибиотикам не только у животных, но и людей, которые 
употребляли различные продукты животноводства. Таким образом, на замену 
антибиотикам пришли фитобиотики, ферментные препараты, пробиотики и 
пребиотики, а также другие биологически активные добавки [1, 8]. 

Исследования ученых и накопленный практический опыт доказали 
эффективность использования пробиотиков в птицеводстве. При скармливании 
пробиотичных препаратов снижается процент заболеваний желудочно-
кишечного тракта, увеличиваются сохранность и темпы прироста живой массы 
птицы. Не менее важны экологические аспекты использования пробиотиков: 
продукцию получают чистой от антимикробных средств [2, 7, 9]. 

В мясе птицы содержится большое количество питательных, биологически 
активных и минеральных веществ, соотношение которых относительно 
постоянное, чем и объясняется высокая питательность мяса птицы. 

Важную роль в обмене веществ отводят минеральным элементам, 
поскольку органические вещества кормов лучше используются организмом 
животных при наличии достаточного количества как макро-, так и 
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микроэлементов. Несбалансированность рационов по содержанию 
минеральных веществ приводит к нарушению обмена у животных, а также 
снижение естественного иммунитета [4]. 

Целью исследований было изучение влияния пробиотичной добавки 
«Энтеро-актив» на минеральное содержание мышц цыплят-бройлеров. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Опыт проводили в условиях научно-исследовательской фермы 

Винницкого национального аграрного университета. Для этого по методу 
групп-аналогов отобрали 4 группы односуточных цыплят-бройлеров кросса 
«Росс-308» по 50 голов в каждой соответственно с общепринятыми методиками 
[3, 5]. 

Исследования продолжались 42 суток. Опытную птицу содержали в 
групповых клетках одного яруса с соблюдением зоогигиенических требований. 
Контрольная группа использовала основной рацион (ОР) - полнорационные 
комбикорма. Опытным группам дополнительно к ОР скармливали 
пробиотичную добавку в различных дозах согласно схеме опыта (табл. 1). 

Биометрическую обработку данных осуществляли на ПЭВМ с Н.А. 
Плохинским [4]. Результаты средних значений считали статистически 
достоверными при * Р <0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. Указанный пробиотичный 
препарат содержит молочнокислые бактерии рода Lactobacillus и Enterococcus. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Группа 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ж
ив

от
ны

х 
в 

гр
уп

пе
, г

ол
. 

П
ро

до
лж

ит
е

-л
ьн

ос
ть

  
 Особенности кормления 

Возраст бройлеров, суток 
1 - 10 11 - 28 29 - 42 

1-контрольная 50 42 ОР (полнорационный комбикорм) 
2 –опытная 50 42 ОР+ 0,062% 

«Энтеро-актива» 
к массе корма 

ОР+0,025% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 

ОР+0,0125% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 
3 –опытная 50 42 ОР+ 0,125% 

«Энтеро-актива» 
к массе корма 

ОР+0,05% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 

ОР+0,025% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 
4 –опытная 50 42 ОР+ 0,25% 

«Энтеро-актива» 
к массе корма 

ОР+0,1% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 

ОР+0,05% 
«Энтеро-актива» 

к массе корма 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для того, чтобы изучить влияние пробиотичной добавки на мясо 

бройлеров, проведено исследование содержания минеральных элементов в мясе 
подопытной птицы и ретенцию минеральных элементов (табл. 2). 

Известно, что минеральные элементы играют важную роль в построении 
структурных частей и тканей организма. Баланс минеральных элементов 
составляют с целью обеспечения ими потребности животного. Поэтому, 
важным аспектом наших исследований было изучение ретенции минеральных 
элементов корма цыплят-бройлеров (рис. 1-3). 
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Рис. 1 Ретенция кальция  

 
Установлено, что у птицы, которая дополнительно потребляла кормовую 

добавку с комбикормом, отмечено повышение ретенции Са во 2-й опытной 
группе на 22,0 (Р<0,001), 3-й на 22,2 (Р <0,) и в 4 -й на 23,5% (Р <0,001) по 
сравнению с контрольной группой. 

 

 
Рис. 2 Ретенция фосфора  

 
Потребность в фосфоре для роста животных является суммой количества 

адсорбированного фосфора, аккумулированного в мягких тканях и количества 
фосфора, отложенного в костях. Возможную разницу увеличение абсорбции 
фосфора отмечено во 2-й и 3-й опытных группах на 6,9 и 6,0% (Р <0,05) 
соответственно. 

Кроме того, пробиотик оказывает положительное влияние на содержание 
Mg в 3-й опытной группе на 9,0% (Р <0,001) и в 4-й на 12,2% (Р <0,01) больше, 
чем в контроле. Недостаток этого минерального элемента в рационе птицы 
приводит к повышению возбудимости нервной системы, атаксии и судом. 

Установлено, что дополнительное использование пробиотика в 
комбикорме цыплят-бройлеров способствовало повышению содержания 
фосфора в белом мясе в 3-й группе на 2,3% (Р<0,05) и в 4-й на 4,7% (Р<0,001) 
по сравнению с контрольными аналогами (табл. 2). 
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 Рис. 3 Ретенция магния  

 
Однако под действием добавки во 2-й, 3-й и 4-й группах отмечено 

уменьшение кальция по сравнению с контрольным показателем, 
соответственно, на 19,6 (Р <0,001), 12,2 (Р <0,001) и 4,9% (Р <0,01). 

Таблица 2 
Минеральный состав грудных мышц цыплят-бройлеров (М ± m, n = 4) 

Минеральный 
элемент 

Группа 
1– контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

P, г/кг 12,6 ± 0,08 12,4 ± 0,08 12,9 ± 0,04* 13,2±0,04*** 
Ca, г/кг 0,41 ± 0,003 0,33±0,006*** 0,36±0,001*** 0,39±0,003** 
Mg, г/кг 0,427±0,0002 0,444±0,0020*** 0,426±0,0016 0,431±0,0009** 
Fe, мг/кг 379,1 ± 1,68 230,1±1,74*** 555,4±6,90*** 291,5±3,56*** 
Zn, мг/кг 29,3 ± 0,11 25,5±0,09*** 28,5±0,06*** 27,9 ±0,20** 
Mn, мг/кг 6,7 ± 0,86 4,5 ± 0,77 7,6 ± 0,31 4,3 ± 0,32* 
Cu, мг/кг 1,1 ± 0,05 0,3 ± 0,02***  0,6 ± 0,07** 1,2 ± 0,02 

 
Содержание магния в грудных мышцах бройлеров, потреблявших 

кормовую добавку, достоверно увеличивается во 2-й группе на 3,9% (Р<0,001) 
и в 4-й на 0,9% (Р<0,01) по сравнению с контролем.  

Интересен тот факт, что при использовании средней дозы пробиотичной 
добавки повышается содержание железа в белом мясе на 46,5% (Р<0,001), в то 
же время, по минимальной и максимальной дозе этот показатель уменьшается 
относительно контрольного образца соответственно на 39,4% (Р<0,001) и 23,2% 
(Р<0,001).  

Высокое содержание марганца в белом мясе обнаружено в третьей группе 
на 13,4%, хотя достоверной разницы с контролем не отмечено. В то же время в 
4-й опытной группе отмечается меньшее содержание этого микроэлемента, чем 
в контрольном образце на 35,9% (Р <0,05).  

Наряду с положительными изменениями минерального содержания белого 
мяса, использование пробиотичной добавки приводит к уменьшению 
содержания меди в нем в 2-й и 3-й группе соответственно на 72,8 и 45,5% (Р 
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<0,001 и Р <0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Необходимо заметить, что у птицы, которой скармливали пробиотик, 

происходит уменьшение содержания цинка в грудных мышцах во 2-й группе на 
13,0% (Р <0,001) в 3-й на 2,8% (Р <0,001) и в 4-й на 4,8% (Р <0,01) по 
сравнению с контрольным показателем. 

Исследование минерального содержания красного мяса подопытной птицы 
дало возможность установить, что использование пробиотика имело разное 
влияние на  уровень макро- и микроэлементов в зависимости от доз препарата 
(табл. 3). 

По результатам исследования выявлено, что наибольшее количество 
фосфора находилось в 4-й группе на 4,7% (Р <0,01), а наименьшее в 2-й на 
14,3% (Р <0,01) и в 3 и на 11,5% (Р <0,001) по сравнению с контрольной 
группой. 

Стоит отметить, что у цыплят-бройлеров под действием пробиотика 
происходит увеличение содержания кальция в бедренных мышцах во 2-й 
группе в 4,1 раза (Р <0,001), в 3-й на 21,3% (Р <0,001) и 4-й на 71,7% (Р <0,001) 
по сравнению с контрольными аналогами. 

Установлено, что пробиотичная добавка вызывает снижение уровня 
магния в красном мясе во второй, третьей и четвертой группах соответственно 
на 3,4 (Р <0,001), 10,8 (Р <0,001) и 0,9% (Р <0, 05) по сравнению с первой 
группой. 

Содержание железа в бедренных мышцах превышал контрольный 
показатель в опытных группах, которым скармливали пробиотик во 2-й группе 
на 13,8% (Р <0,001), в  3-й на 70,5% (Р <0,001) и в 4 -й на 67,9% (Р <0,001). 

 
Таблица 3 

Минеральный состав бедренных мышц цыплят-бройлеров (М ± m, n = 4) 
Минеральный 

элемент 
Группа 

1-контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 
P, г/кг 10,5 ± 0,07 9,0 ± 0,28** 9,3 ± 0,08*** 11,0 ± 0,10** 

Ca, г/кг 0,244±0,0027 1,011±0,0050*** 0,296±0,0005*** 0,419±0,0032*** 
Mg, г/кг 0,363±0,0011 0,351±0,0015*** 0,324±0,0004*** 0,360 ± 0,001* 
Fe, мг/кг 492,0 ± 4,15 560,3±4,73*** 839,1±8,39*** 826,3±6,36*** 
Zn, мг/кг 66,4 ± 0,41 65,6 ± 0,27 70,0 ± 0,06*** 69,4 ± 0,08*** 
Mn, мг/кг 7,3 ± 1,34 6,1 ± 0,25 9,6 ± 0,54 8,6 ± 0,50 
Cu, мг/кг 0,73 ± 0,01 3,1 ± 0,39*** 0,94 ± 0,04** 2,1 ± 0,03*** 

 
Кроме того, положительное влияние оказала исследуемая добавка и на 

уровень цинка в красном мясе. Так, уровень указанного микроэлемента в 
третьей и четвертой группах соответственно на 5,4 и 4,5% (Р <0,001), был выше 
по сравнению с контрольным образцом. 

Высокое количество марганца отмечено в 3-й группе на 31,5%, однако 
достоверной разницы с контрольной группой не выявлено. 

Необходимо заметить, что за счет использования биологически активной 
добавки происходит повышение уровня меди в бедренных мышцах бройлеров 
2-й группы в 4,2 раза (Р <0,001), в 3-й на 28,7% (Р <0,01 ) и в 4-й в 2,8 раза (Р 
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<0,001) по сравнению с контрольным показателем. Увеличение содержания 
данного микроэлемента находятся в пределах физиологических норм. 

ВЫВОДЫ: 
1. В ходе исследований установлено, что у бройлеров, которым 

скармливали пробитик «Энтеро-актив», усиливается абсорбция Са, Р, Mg, на 
23,5, 6,9 та 12,2,% по сравнению с первой группой. 

2. Дополнительное скармливания пробиотичной добавки с комбикормом 
способствует повышению у грудных мышцах цыплят-бройлеров содержания P, 
Mg, Fe, соответственно на 4,7, 3,9 и 46,5% по сравнению с контрольным 
образцом. 

3. Установлено, что при использовании пробиотика в бедренных мышцах 
цыплят-бройлеров отмечается увеличение уровня Р на 4,7%, Са в 4,1 раза, Fe на 
70,5%, Zn на 5,4%, Mg на 31,5% и Cu в 4,2 раза  по сравнению с контролем. 
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Abstract The experiment was conducted to examine the influence of probiotic preparation on 

the mineral content of the muscles of broiler chickens. Investigational product contains probiotic 
lactic acid bacteria of genus Lactobacillus and Enterococcus. It is established that additional 
feeding of probiotic “Entero-active” to chicken-broilers increases retention of mineral elements of 
the fodder. To study the effect of probiotic on chickens meat, the content of mineral elements in the 
experimental poultry meat were researched. The studies proved that the additional use of the 
studied probiotic supplements with food of broiler chickens allowed to increase phosphorus content 
by 4.7%, magnesium by 3.9% and iron by 46.5% compared with the control group in the pectoral 
muscles. The use of probiotic for broilers feeding has increased phosphorus by 4.7%, calcium by 
4.1 times, iron by 70.5%, zinc by 5.4%, magnesium by 31.5% and copper 4.2 times in thigh muscle 
of poultry. Thus, consumption of broiler probiotic preparation in various doses improves the 
mineral composition of meat carcasses and obtaining safe food. 

 Keywords: broiler: chickens, probiotic, feeding, muscles, mineral elements. 
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Анотація. Наведено результати господарсько-біологічної оцінки свіжих  яблук   різних 

сортів, вирощених в умовах Лісостепу України.  Досліджено вплив сортових особливостей 
та погодно-кліматичних умов  року на урожайність, товарність, стійкість до поширених 
хвороб п’яти помологічних сортів яблуні. Виділено сорт Флорина, який характеризується 
найвищою продуктивністю (31,1 т/га) та товарністю плодів (96,4 %). Встановлено 
кореляційну залежність між масою плодів та їх товарністю.  

Ключові слова: яблука, плоди, сорт, урожайність, товарність, якість, стійкість до 
хвороб 

Вступ.  Яблуня – одна за найпоширеніших культур не тільки в Україні, а й 
світі, а її плоди – незамінні у збалансованому харчування кожної людини. 
Широке розповсюдження яблук пояснюється різноманітністю їх використання. 
Плоди містять легкозасвоювані цукри, органічні кислоти, пектини, ароматичні, 
мінеральні речовини, вітаміни. Склад цих органічних і неорганічних речовин 
зумовлює харчову і дієтичну їх цінність. Річна норма споживання яблук на 
одну людину становить 48 кг, із них 40 % – у вигляді соків [2,4]. 

Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування яблуні, 
стабільний попит на вітчизняному ринку, експортні можливості, дешева робоча 
сила, можливість отримання продукції високої якості спричинили значне 
зростання виробництва яблук і у нашій країні [2]. Однак, маючи такі ідеальні 
умови для виробництва та експорту, частка України у світовому виробництві 
яблук становить лише 0,08 % .  

2019 р. став для виробників яблук невдалим: рекордний валовий збір 
плодів збігся з перевиробництвом яблук у країнах ЄС. Невеликі господарства 
навіть не збирали яблука, оскільки існуючі на той час закупівельні ціни не 
завжди покривали виробничі затрати.  

Оскільки яблука – найпоширеніший фрукт на нашій планеті, на сьогодні 
нараховується більше 7000 помологічних сортів яблуні [2]. Важливе значення 
для оцінки будь-якого сорту має його продуктивність у конкретних ґрунтово-
кліматичних умовах, товарність плодів та стійкість до поширених хвороб.  

Методика проведення досліджень. Дослідження проводили протягом 
2018-2019 рр. у господарстві СФГ "Відродження", яке розташоване в  
Черкаській області (зона Лісостепу) та в Національному університеті 
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біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Переважаючі 
ґрунти господарства – чорноземи типові. В цілому ґрунтово-кліматичні умови 
господарства придатні для вирощування більшості сільськогосподарських 
культур, у т.ч і яблуні. 

Біохімічні, товарні та органолептичні аналізи плодів проводили в науково-
навчальній лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та 
стандартизації продукції рослинництва НУБіП України за загальноприйнятими 
методиками [5].  

Для досліджень було відібрано п’ять помологічних сортів яблуні, 
поширених у виробництві та придатних для вирощування у зоні Лісостепу. Як 
контроль використали добре вивчений, рекомендований для сушіння та 
поширений сорт вітчизняного виробництва Ренет Симиренка, внесений до 
Реєстру сортів рослин у 1957 р. Частка сорту у виробничих насадження 
становить не менше 12 %. 

Результати досліджень. Основними  критеріями гoспoдaрськo-біoлoгічнoї 
оцінки будь-якого сорту є урожайність та якість вирощеної продукції. 
Результати досліджень наведено в таблиці 1.  

Таблиця 3.1 
Господарська оцінка досліджуваних сортів яблуні, 2018-2019 рр. 

 
Кращі умови вегетаційного періоду 2018 р. призвели дo тoгo,  щo в Україні 

спостерігалося перевиробництво яблук. Так, у 2018 р. було зібрано рекордний 
врожай яблук – 1,46 млн.т яблук, з яких 0,51 млн.т припадало на промислові 
підприємства, а 0,95 – на невеликі приватні господарства, присадибні ділянки. 
У 2019 р., як і очікували, отримали низький врожай яблук – 0,8 млн.т. Це 
підтверджує дані про періодичність плодоношення яблуні  [2,3]. Якщо в один 
рік всі ресурси дерево спрямовує на формування плодів, то в  наступний – на 

Назва сорту 
Урожайність, т/га Ураження плодів 

хворобами, % 
Товар- 
ність 

плодів, 
% 2018 р. 2019 р. середнє парша інші 

Ренет 
Симиренка 
(контроль) 

33,2 16,4 24,8 6,4 1,2 92,6 

Глостер 30,3 17,0 23,7 1,0 1,6 95,0 

Пріам 32,4 21,2 26,8 0 2,6 95,6 
Скіфське 

золото 34,5 20,1 27,3 0,8 8,0 91,0 

Флорина 38,7 23,5 31,1 0 1,6 96,4 

НІР 05 3,8 2,8    3,6 
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зміцнення та відновлення.  
Як свідчать дані таблиці, у 2018 р. урожайність яблук всіх досліджуваних 

сортів перевищувала 30 т/га і коливалася у межах 30,3-38,7 т/га. Найвищою 
урожайністю характеризувався сорт Флорина – 38,7 т/га, що  на 6,5 т/га більше 
порівняно з контролем (різниця істотна). Найменш урожайними у  2018 р. був 
сорт Глостер, який за період вегетації сформував 30,3 т/га плодів, – на 2,9 т/га 
менше ніж у контрольному варіанті. Урожайність сортів Пріам та Скіфське 
золото становила 32,4 та 34,5 т/га відповідно, суттєвої різниці за цим 
показником, порівняно з контролем, не виявлено.  

У 2019 р. урожайність помологічних сортів яблуні була значно нижчою і 
становила 16,4-23,5 т/га, що на 40-50 % менше порівно з попереднім  2018 
роком. Суттєво більшою урожайністю, порівняно з контролем та іншими 
досліджуваними варіантами,  характеризувався сорт Флорина – 23,5 т/га (на 7,1 
т/га більше ніж у контролі). Найнижча урожайність у 2019 р. встановлена у 
контрольного варіанта – сорту Ренет Симиренка – 16,4 т/га. Очевидно, для 
дерев цього сорту періодичність плодоношення найбільш суттєва.  

У середньому за два роки досліджень урожайність помологічних сортів 
яблуні становила 23,7-31,1 т/га і залежала як від сортових особливостей, так і 
року. Найбільш продуктивним за роки проведення досліджень виявився сорт 
Флорина, урожайність якого становила 31,1 т/га, була суттєво більшою 
порівняно з контролем та іншими досліджуваними варіантами. Не виявлено 
суттєвої різниці за цим показником між сортами Ренет Симиренка (контроль) і 
Глостер та Пріам і Скіфське золото. 

До завдань досліджень входила також оцінка вирощеного врожаю за 
товарністю. Зібрані плоди оцінювали за стійкістю до поширених хвороб. Як 
свідчать результати досліджень, загалом за роки досліджень кількість хворих 
плодів була незначною. Очевидно, що цьому сприяло використання пестицидів, 
систематичне проведення  обробок дерев, що проводять у господарстві. Серед 
хвороб найбільш шкодочинними у роки досліджень виявилися парша, 
борошниста роса та сажковий грибок. Найменш стійкими до парші виявилися 
яблука сорту Ренет Симиренка (контроль). Кількість плодів, пошкоджених цією 
хворобою, становила  6,4 %. Зовсім не вражалися паршею сорти яблук Пріам та 
Флорина. Однак яблука сорту Пріам вражалися плодовою гниллю – 2,6 %, а 
8,0% плодів яблук сорту Скіфське золото були вкриті чорним налітом – 
сажковим грибом.  

Ураженість хворобами позначилася на товарності яблук, яку визначали 
відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх 
та пізніх термінів достигання. Технічні умови [1]. Найвищою товарністю 
характеризувалися яблука сорту Флорина – 96,4 % у середньому за два роки 
досліджень, що на 3,8 % більше порівняно з контролем (різниця суттєва). Не 
виявлено істотної різниці за товарністю між сортами Флорина, Глостер та 
Пріам. Наявність чорного нальоту на плодах яблук Скіфське золото спричинила 
до значного зниження їх товарності – 91 %, що на 1,6 % менше порівно з 
контролем (різниця не істотна).  У результаті проведеного кореляційного налізу 
встановлена пряма середня залежність між масою плодів та їх товарністю 
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(r=062±0,12). 
Висновки. Таким чином, урожайність яблуні досліджуваних помологічних 

сортів у 2019 р. була на 40-50 % нижча порівно з 2018 р., що свідчить про 
періодичність плодоношення цієї культури. Найбільш продуктивним був сорт 
Флорина, урожайність якого в обидва роки досліджень істотно перевищувала 
контроль і становила у 2018 р. – 38,7 т/га, а у 2019 р. – 23,5 т/га. За товарністю, 
стійкістю до поширених хвороб також виділився сорт Флорина, товарність 
плодів якого становила 96,4 %, а стійкість до парші – 100 %. Найменш стійким 
до парші були яблуні сорту Ренет Симиренка (контроль) – 6,4 % вражених 
хворобою плодів. 
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Abstract. The results of economic and biological evaluation of fresh apples of different 

varieties growеd  in the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine are presented. The influence of 
varietal characteristics and weather and climatic conditions of the year on the yield, marketability, 
resistance to common diseases of five varieties was investigated. The Florin variety is 
distinguished, which is characterized by the highest productivity (31.1 t / ha) and fruit marketability 
(96.4%). Correlation between mass of fruits and their marketability is established. 
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Анотація. Випробуваннями у дослідно-виробничих умовах лісових тимчасових 
розсадників встановлено ефективність передпосівної обробки насіння сосни звичайної 
препаратами на основі фосфатів  мікроелементів. Визначено, що їх використання  сприяє 
запобіганню інфекційному уражанню насіння та сіянців, суттєво підвищує вихід 
стандартних сіянців з одиниці площі.  

Ключові слова: випробування, передпосівна обробка, фосфати,  мікроелементи.  
Вступ. 
Успішне відновлення лісових біоценозів та збільшення їх площі значною 

мірою визначається збалансованими технологічними процесами 
лісовідновлення та лісорозведення. Вони мають призводити до збільшення 
продуктивності лісостанів, підвищення їх якості та стійкості до несприятливих 
кліматичних та екологічних умов. Успіх та ефективність цих робіт визначається 
в першу чергу, якістю садивного матеріалу, тобто його генетичним потенціалом 
та фізіологічним станом. Тому широке впровадження в штучне лісовідновлення 
і лісорозведення селекційного матеріалу повинно поєднуватися з грамотною 
передпосівною підготовкою насіння, збалансованим мінеральним живленням та 
багатьма іншими  новітніми агротехнічними прийомами.  

Для Полісся – найбільшого в Україні лісового регіону – однією з основних 
лісоутворювальних деревних порід є сосна звичайна (P. sylvestris L.), яка займає 
61,9% лісової території, причому близько 50% її складають насадження 
штучного походження [1,2].  

Для одержання запланованого виходу стандартного посадкового матеріалу 
в процесі вирощування сіянців сосни звичайної в посівних відділеннях лісових 
тимчасових розсадників необхідно враховувати багато факторів: ґрунтові 
умови, норму висіву насіння, строки та схеми посіву, глибину загортання 
насіння, уражання насіння та сходів збудниками інфекційних хвороб, 
захворюваність сіянців та саджанців, біологічні особливості рослин та ін. 

На початковому етапі в період трав’янистого стану найбільш 
небезпечними для сіянців сосни звичайної є інфекційні (грибні, бактеріальні, 
вірусні та нематодні) захворювання, які за короткий термін при масовому їх 
розмноженні та розповсюдженні можуть знищити всі зусилля лісівників [3].  

Тому вже в початковий період вирощування сіянців особливо необхідні  
фосфор та мікроелементи, які укріплюють тканини рослин, сприяють 
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швидкому одерев’янінню стовбурців, і, відповідно, зменшують вірогідність 
уражання фітопатогенами. 

Традиційними до останнього часу заходами боротьби зі збудниками 
захворювань вважалися багаторазові обприскування посівів контактними та 
системними фунгіцидами органічного походження. Але наявність тератогенних 
властивостей у таких фунгіцидів, як встановлено [4], на цьому віковому етапі 
онтогенезу сосни звичайної призводить до порушення морфогенезу та 
зниження якості садивного матеріалу, обумовлюючи появу тератоморфних 
утворень у вигляді хаотичного гілкування стовбурця. 

У зв’язку з цим пошук, вивчення та впровадження в технологію 
вирощування садивного матеріалу нових для лісового господарства сполук, які 
здатні впливати на метаболізм рослин, збільшуючи їх біологічну 
продуктивність без порушення життєво важливих функцій, та забезпечувати 
захист і живлення сіянців, мають велике значення.  

Перспективними в цьому плані виявилися фосфати мікроелементів, 
зокрема, подвійні фосфати [5,6]. Вони містять у своєму складі крім фосфору 
одночасно два різні за фізіологічною дією мікроелементи (марганець, кобальт, 
цинк), співвідношення яких можна керовано змінювати в межах від 0,1 до 54 %. 

Мета цієї роботи – оцінити ефективність використання препаратів на 
основі фосфатів мікроелементів для передпосівної обробки насіння сосни 
звичайної при вирощуванні сіянців у лісових тимчасових розсадниках Полісся. 

Методика експерименту. 
В якості об’єктів дослідження використовували різні за хімічним складом і 

властивостями подвійні фосфати мікроелементів, характеристику яких 
наведено в табл.1. 

Таблиця 1  
Характеристика  фосфатів мікроелементів 

 
№ 

 
Подвійний фосфат 

Склад, мас. % Водна 
розчинність, 

% відн. 

рН  
водної 

витяжки 
MІО MІІО Р2О5 

І Mn0.9Zn0.1(H2PO4)2
.2H2O 22,33 2,85 49,64 100 3,7 

ІІ Mn0.9Co0.1(H2PO4)2
.2H2O 22,38 2,63 49,76 100 3,8 

ІІІ Zn0.9Co0.1(H2PO4)2
.2H2O 24,86 2,54 48,17 100 3,9 

ІV Mn0.9Zn0.1HPO4
.3H2O 30,99 3,95 34,45 8,7 4,3 

V Mn0.9Со0.1HPO4
.3H2O 31,09 3,65 34,58 8,5 4,3 

VІ Со0.9Zn0.1HPO4
.1,5H2O 36,94 4,46 38,89 7,9 4,2 

• авторська розробка.  
 

Для вивчення ефективності дії фосфатів мікроелементів проводили досліди 
при посіві насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в закритому грунті 
посівного відділення базисного розсадника Костопільського ЛГЗ ДВЛГО 
«Рівноліс», в тимчасових лісових розсадниках Пісківського лісництва 
Тетерівського досвідно-виробничого держлісгоспу. 

Передпосівну обробку насіння подвійними фосфатами здійснювали двома 
методами: замочуванням у водних розчинах фосфатів та обпудрюванням 
сухими препаратами. 
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Для замочування насіння використовували 0,02 – 0,03% водні розчини 
подвійних фосфатів із 100%-ою водною розчинністю. Тривалість обробки 
складала 18 годин. Обробку насіння сухим способом проводили безпосередньо 
перед висіванням із розрахунку 10-15 г препаратів на 1 кг насіння сосни 
звичайної, використовуючи подвійні фосфати, водна розчинність яких складає 
2,0 – 8,0 % (табл. 1). 

Кількість і якість садивного матеріалу визначали методом облікових 
відрізків. Для 100 сіянців з облікового відрізку визначали біометричні 
показники (висоту надземної частини рослин і довжину кореневої системи). На 
основі цих показників, відповідно до існуючого стандарту (ГОСТ 3317-77), 
відносили сіянці до стандартних або нестандартних, розраховували їх вихід в 
перерахунку на 1 га. Статистичну обробку експериментальних даних 
проводили згідно [7]. 

Схема дослідів передбачала порівняння дії фосфатів  мікроелементів із 
еквівалентною за складом традиційною сумішшю солей, які застосовують для 
передпосівної обробки насіння і фундозолом. Для контролю використовували 
сіянці, одержані з насіння без передпосівної обробки.  

Результати та їх обговорення  
Результатами випробувань встановлено, що використання подвійних 

фосфатів мікроелементів (марганець, кобальт, цинк) в якості препаратів для 
передпосівної обробки насіння сосни звичайної дає (у порівнянні з 
традиційною обробкою) такий ефект:  

• поява сходів на 2-3 доби раніше ніж з необробленого насіння; 
• збільшення енергії проростання та схожості насіння; 
• зменшення інфекційного полягання сіянців на 6,3 – 9,7%; 
• покращення біометричних показників однорічних сіянців (збільшуються 

розміри надземної та підземної частини рослин: довжина кореня 
збільшується на 2,0 – 3,0 см, надземна частина на 4,5 – 6,0 см);  
• збільшення маси рослин у І-й рік на 25-30 %;  
• збільшення виходу стандартних сіянців на 11,0 – 16,0 % (табл.2). 

Таблиця 2  
Вихід стандартних сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) 

 з одиниці площі 
 

Варіант 
досліду 

 
Площа, га 

Середня кількість сіянців на  
1 га, тис. шт. 

Вихід стандартних 
сіянців 

 з 1 га, % всього у том числі 
стандартних 

І 0,15 1670,2 1626,8 97,4 
ІІ 0,15 1586,4 1494,3 94,2 
ІІІ 0,15 1498,7 1392,3 92,9 
ІV 0,15 1665,1 1601,8 96,2 
V 0,15 1542,4 1469,9 95,3 
VІ 0,15 1518,3 1468,2 96,7 

Контроль 0,50 512,3 418,1 81,6 
• авторська розробка.  
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Висновки.  
Виконані дослідження свідчать про ефективність використання подвійних 

фосфатів мікроелементів для запобігання уражанню насіння та сіянців 
збудниками інфекційних хвороб. Вони забезпечують сіянці комплексом 
мікроелементів, що необхідні для росту і розвитку рослин, малотоксичні, 
екологічно безпечні та характеризуються низькими нормами витрат. Фосфати 
мікроелементів забезпечують підвищення кількості та якості садивного 
матеріалу сосни звичайної при вирощуванні в лісових тимчасових розсадниках, 
що свідчить про економічну доцільність їх застосування в якості препаратів для 
передпосівної обробки насіння.  
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Abstract. It was established effectiveness of the preseeding treatment of pine dace seeds by 
preparations on the base of microelements phosphates by tests in experienced-production 
conditions of forest temporal nurseries. Established, that their use is contribute to prevention of 
contagious infectious of seed and seedling, essentially raises an output of a standard seedling from 
unit of the area.    

Key words: tests, preseeding treatment, phosphates, microelements. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования современных механизмов 

управления интеллектуальной собственностью, позволяющих повысить отдачу от ее 
применения, снизить затраты на производство товаров и услуг, приведет к созданию услуг 
нового поколения, имеющих высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, рынок, инновации, механизмы 
управления, государственное регулирование. 

Вступление. Интеллектуальная собственность является мощным фактором 
повышения конкурентоспособности инновационной экономики и требует 
управляющего воздействия на процессы, связанные с ее использованием.  

Становление рынка интеллектуальной собственности напрямую связанно с 
инновационным развитием отечественной экономики. Инновационную 
деятельность все больше пронизывают отношения интеллектуальной 
собственности, оказывающие доминирующее влияние на получение новых 
свойств товаров и услуг, пользующихся повышенным спросом у потребителей 
и позволяющих получить хозяйствующему субъекту высокую норму прибыли. 
Управление инновационной деятельностью необходимо ориентировать на 
эффективное использование интеллектуального потенциала национальной 
экономики, интеллектуальной собственности. 

Использование современных механизмов управления интеллектуальной 
собственностью повысит отдачу от ее применения, снизит затраты на 
производство товаров и услуг, приведет к созданию услуг нового поколения, 
имеющих высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 
[1] 

Результаты интеллектуальной деятельности находят воплощение в 
инновационной продукции, технологиях, способах производства товаров и 
оказания услуг, а средства индивидуализации (фирменные наименования, 
товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения) служат 
неценовыми сигналами для потребителей. Для эффективного вовлечения 
объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, 
необходимо, чтобы недостатки рыночного регулирования сглаживались при 
помощи вмешательства государства. 

Основной текст. В рыночной экономике государство должно 
регулировать именно те процессы, с которыми не может справиться рынок.  
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Государство стимулирует инновационную деятельность предприятий, 
меняются формы их взаимодействия, системы управления, цели и механизмы. 
При этом роль государства состоит в формировании благоприятных условий 
для создания и коммерциализации интеллектуальной собственности, а также 
интеграции национальной системы управления интеллектуальной 
собственностью с международной системой. [2]  

Главной задачей развитого государства является формирование условий, 
которые помогут обеспечить создание эффективной экономики. Для этого 
государству необходимо влиять на те процессы, которые определяют его 
уровень развития. Такие процессы прямо связаны с ростом количества 
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в хозяйственный 
оборот.   [3] 

В России уровень официально зарегистрированных и используемых 
объектов интеллектуальной собственности остается ниже, чем, например, в 
таких странах, как Германия, США и Япония. Официальные отчеты Роспатента 
свидетельствуют о том, что только 10% зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности используются российскими предприятиями. В 
Российской Федерации принят ряд стратегических документов, 
сопровождающих процесс перехода от ресурсно-экспортной к инновационной 
экономике, неотъемлемой частью которой является интеллектуальная 
собственность. В целом такие программы учитывают необходимость 
интенсификации процессов создания и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности для перехода экономики на инновационный 
путь развития.  

Роль государства в отношении объектов интеллектуальной собственности 
может быть различной. Оно может являться действительным или 
потенциальным владельцем прав на объекты интеллектуальной собственности, 
создаваемые предприятиями-исполнителями научно-исследовательских работ 
за счет средств государственного бюджета; собственником или акционером 
предприятий, владеющих объектами интеллектуальной собственности; 
регулятором экономических и правовых отношений в сфере охраны и введения 
в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности.  

Многообразие форм участия, а также перспективность и доходность рынка 
объектов интеллектуальной собственности делают весьма актуальной 
разработку системы управления, определяющей цели и задачи государства на 
рынке объектов интеллектуальной собственности, а также соответствующую 
структуру и используемые ресурсы. Целью участия государства в 
хозяйственном обороте объектов интеллектуальной собственности является 
развитие интеллектуального потенциала, повышение конкурентоспособности и 
доходности экономики страны за счет введения в хозяйственный оборот 
объектов интеллектуальной собственности.  

Реализации этой цели предполагает деятельность в следующих основных 
стратегических направлениях: 

• совершенствование нормативно-методологической базы в сфере охраны, 
учета и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности; 
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• разработка и реализация механизмов разделения прав на результаты 
научно-исследовательской деятельности, финансируемых государством, а 
также вовлечение выявленных объектов интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот; 

• разработка и реализация программы повышения информированности 
населения в вопросах управления ИС; 

• создание и развитие инфраструктуры управления интеллектуальной 
собственностью; 

• развитие системы венчурного финансирования; 
• создание системы обучения и сертификации специалистов и менеджеров 

в сфере интеллектуальной собственности. [4] 
Таким образом, государственное регулирование интеллектуальной 

собственности – это совокупность осуществляемых государством мер 
воздействия на экономические, управленческие, организационные и правовые 
отношения в сфере создания и использования интеллектуальной собственности. 

Государственное регулирование интеллектуальной собственности 
включает в себя регулирование следующих основных стадий: 

- создание интеллектуальной собственности; 
- использование интеллектуальной собственности; 
- защита интеллектуальной собственности. 

Разработка интеллектуального продукта зачастую происходит за счет 
средств государства. Это связано со следующими факторами, которые 
объективно не вызывают заинтересованности в инновационной деятельности у 
частных компаний: а) высокий инвестиционный риск – по официальной 
статистике Роспатента только 10% созданной в России интеллектуальной 
собственности получает широкое применение, б) высокие затраты – разработки 
интеллектуального продукта требуют значительного финансирования, 
предоставляемого на долговременной основе (необходима хорошая 
материально-техническая база, оплата труда ученых и изобретателей, 
государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности и 
т.д.), в) высокая первоначальная рыночная цена инновационного продукта.  

Для того, чтобы частные компании сами решили заниматься созданием 
интеллектуальной собственности, государство должно создавать различные 
побуждения, стимулы, поощрения. Сюда можно отнести, к примеру, льготы по 
налогам, по амортизации, безвозмездные целевые субсидии, и другие 
регуляторы. 

После создания интеллектуального продукта необходимо его 
зарегистрировать, то есть закрепить право собственности на него за 
определенным правообладателем. На этом этапе (в основном) и появляется 
интеллектуальная собственность. Таким образом государство регулирует 
процесс использования интеллектуальной собственности и ее защиту в 
дальнейшем, что, в свою очередь, исключает возможность компаниям-
имитаторам создать похожий инновационный продукт по более низкой цене. 
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Таким образом, необходимость государственного регулирования 
процессов создания и защиты интеллектуального продукта объясняется  его 
особенным отличием от иных товарных категорий. Кроме того, это является 
объективным требованием окупаемости затрат на производство 
интеллектуального продукта и условием его успешной приоритетной (в 
сравнении с компаниями-имитаторами) коммерциализации, т.е.получения 
значимого по величине и масштабам коммерческого результата.  

Заключение и выводы. В настоящее время в России стремительно 
развивается рынок знаний и рынок инноваций. Это приводит к формированию 
рынка прав на интеллектуальную собственность. Соответственно, необходимо 
координировать различные интересы его участников, что возможно сделать 
только через такой механизм государственного регулирования, где 
учитываются экономические интересы различных участников инновационного 
процесса.  

Предприятия сферы услуг, в основном, являются пользователями 
интеллектуальной собственности, а в некоторых случаях, и ее создателями, 
соответственно предоставляя все сопутствующие услуги. Услуги, для оказания 
которых используется интеллектуальная собственность, содействуют 
инновационному развитию в стране в целом.  

Государство может оказывать регулирующее воздействие на развитие 
отдельных видов интеллектуальной собственности в сфере услуг путем 
использования различных инструментов. В каждом случае регулирующее 
влияние государства должно иметь определенные пределы. Чрезмерное 
государственное вмешательство порождает иждивенчество, дефицит, растущую 
нехватку финансовых средств у государства. 

Эффективное государственное регулирование возможно лишь в случае 
действия экономического механизма на местном, региональном и федеральном 
уровнях вместе. [5] Механизм (от греческого mechane – машина) 
государственного регулирования интеллектуальной собственности определяет 
его систему, устройство, порядок.  

Механизм государственного регулирования интеллектуальной 
собственности должен включать в себя регулирование ее создания, 
использования и охрану прав собственности на нее.  

Таким образом, определяется роль государства в создании условий для 
развития института интеллектуальной собственности, которая состоит в 
следующем. 

Для государственного регулирования создания интеллектуальной 
собственности необходимо: подготавливать квалифицированные кадры, 
формировать направления научной политики, увеличивать государственное 
финансирование научных разработок, формировать престижное мнение в 
отношении науки и интеллектуальной деятельности в обществе, содействовать 
в создании и развитии интеллектуальной собственности, осуществлять 
различные государственные программы по поддержке научно-технического 
потенциала, использовать возможности финансирования посредством 
субсидирования и кредитования для создания объектов интеллектуальной 
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собственности, формировать благоприятную среду (инфраструктуру) для 
создания результатов интеллектуальной деятельности. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості впровадження CRM-систем на 

сільськогосподарських підприємствах.  Визначено концепцію і етапи впровадження CRM-
систем, критерії їх вибору. Досліджено представлені на українському ринку системи 
управління взаємовідносинами з клієнтами. 

Ключові слова: CRM-система, впровадження, управління, взаємовідносини з 
клієнтами, сільськогосподарське підприємство, інформаційні системи. 

Вступ. Сільськогосподарська галузь України в останні роки стрімко 
розвивається, що робить підприємства даної галузі досконалим середовищем 
для впровадження інформаційних технологій, ефективного управління 
взаємовідносинами з клієнтами. Підприємства використовують усі можливі 
канали взаємодії, сукупність яких зібрана в сучасних CRM-системах, 
автоматизованих системах управління взаємовідносинами з клієнтами. 

Основний текст. Однією з провідних галузей української економіки є 
аграрна. Це підтверджує той факт, що половина з найбільших угод попередніх 
років стосується аграрного сектору [1]. 

Одним із напрямків підвищення ефективності діяльності є удосконалення 
управлінських процесів загалом на підприємстві та в підрозділах. Відділи збуту 
і закупівлі підприємств сільськогосподарської галузі є одними з ключових, 
адже саме вони повинні закуповувати сировину для переробки і подальшого 
продажу. З метою оптимізації їх діяльності необхідно впровадити системи 
управління взаємовідносинами з клієнтами, з можливістю індивідуального 
дороблення або налаштування для роботи з постачальниками. 

Дані системи поширені на ринку,  а CRM-системи (Customer Relationship 
Management або Управління взаємовідносинами з клієнтами) - це прикладне 
програмне забезпечення для організацій, призначене для автоматизації 
стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня 
продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів 
шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, 
встановлення і поліпшення бізнес-процесів, подальшого аналізу результатів. 
[2].  

Впровадження даної системи надає підприємству ряд переваг: покращене, 
структуроване зберігання інформації; вищий рівень обслуговування клієнтів; 
поліпшення відносин з ними; зростання обсягів продажів; аналітична звітність 
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продажів; покращення внутрішньої взаємодії.  
Для визначення програмного забезпечення необхідно визначити загальні 

етапи його впровадження (рис.1) та критерії відповідності. 
Критерії вибору системи управління відносинами з клієнтами: 
1. масштаб діяльності підприємства (кількість користувачів, необхідний 

функціонал); 
2. універсальний або спеціалізований варіант системи; 
3. версія системи хмарна чи коробкова; 
4. легкість у розумінні і використанні інтерфейсу програми; 
5. інтеграція з різними системами підприємства; 
6. збереження бази даних, її імпорт/експорт; 
7. технічна підтримка; 
8. мобільна версія; 
9. вартість впровадження і користування системою. 
 

 
Рис. 1. Етапи впровадження CRM-системи 

Джерелок: авторська розробка 
 

При виборі системи, не менш важливими є її тип. Типи CRM-систем 
поділяються за двома критеріями [3;4]: 

1. видами обробки інформації: операційні, аналітичні, колаборативні. 
2. типом обслуговування та зберігання даних: локальні, хмарні. 
Після визначення критеріїв вибору та типу CRM-системи, необхідно 

провести детальний аналіз ринку з метою обрання найоптимальнішого варіанту 
системи для впровадження на підприємстві.  
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Проведено аналіз представлених на ринку України систем управління 
взаємовідносинами з клієнтами.  

Результати проведеного аналізу відображені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Базова характеристика систем управління взаємовідносинами з клієнтами 
Назва 
системи Характеристика Тип Зберігання 

інформації 
Моб. 
версія 

Демо 
версія 

Бітрікс 24 

Корпоративний портал орієнтований на 
взаємодію в середині під-ва з функціями 
CRM (задачі, чати, бізнес-процеси, облік 
роб. часу, звітність) за схемою SaaS. 
Витратний в впровадженні. 

Малі-
великі 

Хмарне, 
коробкове + + 

AmoCRM 

SaaS CRM, котра дозволяє вести контактну 
базу і облік угод. Не достатня кількість 
механізмів для внутрішньої взаємодії. 
Аналітика продажів та можлива 
синхронізація з хмарними програмами. 

Малі, 
середні Хмарне + + 

MS 
Dynamics 

Має інтерфейс типу Microsoft, повністю 
інтегрується з MS офіс, керування 
продажами, бізнес-процесами, маркетингом. 

Малі-
великі 

Хмарне, 
коробкове + + 

BPM’online 
від 
Terrasoft 

Побудова бізнес-процесів продажів, 
управління маркетингом, автоматизація 
документообігу, відстеження результатів 
роботи, аналітичні звіти. 

Середні, 
великі 

Хмарне, 
коробкове + + 

Salesforce 
Sales Cloud 

Генерація лідів, контактна база, прогнози 
реалізації та інтеграція з соцмережами. Малі Хмарне + - 

Мегаплан 
CRM-система для управління компанією, 
угодами, фінансами та ефективної 
організації робочих процесів 

Малі, 
середні Хмарне + - 

Siebel 
Повне керування продажами та 
Використання виключно через Internet 
Explorer. 

Великі Хмарне - - 

1С:CRM 
Надлаштування над 1С. Керування 
контактами, продажами, маркетингом і 
бізнес-процесами інтеграція з Outlook. 

Малі, 
середні 

Хмарне, 
коробкове + + 

SalesDrive 

Можливість налаштування під 
підприємство, інтеграція з сайтом, 
телефонами, SMS, email листуванням. 

Малі, 
середні Хмарне - + 

Джерело: авторська розробка  
 
Кожне підприємство самостійно обирає CRM-систему відповідно до 

власних потреб. Для фермерських господарств оптимальним варіантом є 
системи, що підходять для малих і середніх за розмірами підприємств та мають 
хмарний варіант зберігання даних, використання деяких з них з мінімальними 
можливостями є безкоштовним. Агрохолдингам ефективніше застосовувати 
системи, що мають коробкове зберігання даних, з метою збереження 
конфіденційності даних. 

За даними GfK Україна, однієї з найбільших компаній з маркетингових та 
соціальних досліджень, у 2018 році всього 6% підприємств використовували у 

https://www.livebusiness.com.ua/tool/154/
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своїй діяльності CRM-системи і 2% перебували в процесі впровадження, а 
протягом 2019 року до них планували доєднатися ще 4% підприємств [8]. Щодо 
сфер застосування, то найбільші частки займають ІТ-технології, послуги і 
торгівля. 

Висновки. Сільськогосподарська галузь в Україні є перспективною для 
розвитку і впровадження інформаційних технологій.  Подальше ефективне 
функціонування сільськогосподарських підприємств, не залежно від їх розміру, 
вимагає необхідність використання програмного забезпечення для якісного 
обслуговування клієнтів, що дозволять підвищити ефективність діяльності, 
розкрити потенціал, удосконалити систему управління підприємством.  
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Abstract. The article deals with the peculiarities of implementation of CRM-systems at 
agricultural enterprises. The peculiarities and results of the agricultural industry are analyzed. The 
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Customer relationship management systems presented on the Ukrainian market are researched. 
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Анотація: Метою роботи є розширення асортиментного ряду харчової продукції за 
рахунок функціонального продукту  для людей похилого віку з подальшим включенням до 
меню закладів ресторанного господарства.  

Ключові слова: харчування, геронтологія, прісноводна риба, дайкон, функціональні 
продукти. 

Вступ Нормальний перебіг процесів життєдіяльності в організмі багато в 
чому залежить від того, як організовано харчування людини з перших днів 
життя. Їжа повинна містити білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінеральні 
речовини, а також воду в необхідних кількостях. При цьому потреба в загальній 
кількості і балансі окремих компонентів харчування в першу чергу залежить від 
віку, виду трудової діяльності та умов життя [1]. 

Геронтологія (лат. Gerontologia  грец. Heron — старий + logos — слово) — 
розділ біології та медицини, який вивчає механізми і процеси, що зумовлюють 
старіння живих організмів, у т.ч. людини. Основними завданнями геронтології 
є з’ясування механізмів старіння, встановлення їх взаємозв’язку в процесі 
життєдіяльності організмів, визначення механізмів адаптації до умов 
навколишнього середовища [2].  

З метою розширення асортиментного ряду харчової продукції для людей 
похилого віку розроблено рецептуру рибних фрикадельок функціонального 
призначення «Боули рибні з дайконом». За основу обрано традиційну 
рецептуру   рибних фрикадельок  [3].   

Функціональним інгредієнтом  в   рецептурному складі нової страви є  
дайкон, який оптимізує вітамінний та мінеральний склад страви. Дайкон 
 (Raphanus sativus L. convar. acanthiformis (Morel)  - солодка японська редька, 
відноситься до родини капустяних [4]. На відміну від редьки посівної  
(Raphanus sativus L.)  дайкон не містить  гірчичних олійних речовин, тому має 
більш приємний смак і не потребує додаткової  термічної обробки [5].   

Нутрієнтний склад дайкону наведений в (табл...1) [6].  
Енергетична цінність 100 г дайкону, ккал/лДж становить 18/74,9.   
При низькій калорійності дайкон відрізняється дуже високим вітаміним і 
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мінеральним хімічним складом. Дайкон (Raphanus sativus L. convar. 
acanthiformis (Morel)   містить велику кількість вітаміну  групи С, В4, В9. 
Зокрема, його регулярне вживання дозволить зміцнити імунітет, поліпшить 
роботу шлунково-кишкового тракту [5].    

Таблиця 1 
Загальний нутрієнтний склад дайкону [6] 

Найменування речовин Вміст в  100 г 
Білки, г 0,60 
Жири, г 0,10 
Вуглеводи, г 
в тому числі: 
Клітковина 
Цукри 

4,10 
 

1,6 
2,5 

Мінеральні речовини, мг 
Калій 227,0 
Кальцій 27,0 
Фосфор 23,0 
Натрій 21,0 
Магній  16,0 
Залізо 0,4 
Цинк 0,15 
Мідь 0,115 
Марганець 0,038 

Вітаміни, мг 
 С 22,0 
 В4 7,3 
 В3  0,2 
 В5  0,1 

 
Рецептура  фрикадельок «Боули рибні з дайконом» наведена у (табл.. 2). 

 
Таблиця 2 

Рецептура фрикадельок «Боули рибні з дайконом» 

№ Назва сировини 
Маса сировини, г Відповідність 

сировини нормативної 
документації Бруто Нетто 

1 Філе білого амуру 135 65 ДСТУ 2284:2010 

2 Хліб рисовий 69 65 ТУ У 15.6-
24583590001-2001 

3 Молоко питне коров’яче 13 13 ДСТУ 2661:2010 

4 Дайкон  (Raphanus sativus L. convar. 
acanthiformis (Morel 17 14 ДСТУ 290-91  

5 Сіль кухонна харчова 0,3 0,3 ДСТУ 3583:2015 
6 Перець мелений чорний 0,3 0,3 ДСТУ  ISO 959-1:2008 
7 Олія рослинна оливкова 8 8 ДСТУ 5065:2008 
8 Борошно рисове 15 15 ДСТУ 4965:2008 

 
Технологічна схема приготування фрикадельок  «Боули рибні з дайконом» 

представлена на рис.1. 
Органолептичним методом встановлено, що фрикадельки  «Боули рибні з 

дайконом» мають  округлу форму, на розрізі білий колір  з сіруватим відтінком,  
смак  і запах гармонійні,   характерний для інгредієнтів, що входять до складу 
страви, соковиту консистенцію.  
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Рисунок 1 - Технологічна схема приготування фрикадельок   

«Боули рибні з дайконом» 
 
Висновки: Аналіз літературних джерел щодо нутрієнтного складу   

дайкону (Raphanus sativus L. convar. acanthiformis (Morel) дозволяє розглядати 
його у якості перспективної овочевої сировини  для удосконалення і розробки 
рецептур рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів.  На основі проведених 
досліджень встановлена доцільність введення дайкону в рецептуру 
фрикадельок  з білого амуру «Боули рибні з дайконом»  для підвищення їх 
біологічної цінності. Новий вид виробів може бути рекомендований  для 
урізноманітнення раціону людей похилого віку. 

Маючи не складний технологічний процес приготування, страва «Боули 
рибні з дайконом», може бути введена до меню закладу ресторанного 
господарства як самостійна страва. 
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Аннотация. В работе рассматривается современная социокультурная ситуация, 

сложившаяся в постсоветских странах, расположенных на границе семиосфер – между 
Западной и Восточной Европой. Постулируется первоочередная важность процессов 
синтезирования нового гуманитарного знания путем творческой переработки 
гуманитарных текстов, принадлежащих разным культурам и идеологиям (через диалог 
научных культур / парадигм). Подчеркивается необходимость инструментального 
обеспечения этого процесса, прежде всего, с помощью иноязычной грамотности его 
участников. Повышение уровня иноязычной грамотности предполагается осуществлять за 
счет возвышения целей иноязычной подготовки на всех уровнях, обращая особое внимание 
на систему профессиональной подготовки учителей и преподавателей английского языка. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, диалог культур, семиосфера, иностранный 
язык, иноязычная подготовка, 

Вступление 
        Интеллектуальное развитие отдельного человека, этноса, человечества в 
целом – это многомерный процесс, который едва ли поддается точной оценке и 
диагностике. Понятно лишь одно: на каком бы уровне мы не рассматривали 
этот процесс, одним из детерминирующих факторов выступает эффективность 
существующей системы образования, прежде всего, школьного. Именно эта 
образовательная подсистема может (и должна) осуществлять первичное 
воспитание и развитие личности человека, способного вести «диалог культур», 
который столь необходим современному миру. Важнейшее значение при этом 
приобретает процесс преподавания гуманитарных дисциплин, и в особенности 
иностранного языка (прежде всего английского). Это означает, что в настоящее 
время необходимо внести важные коррективы в систему профессиональной 
иноязычной подготовки, сориентировать ее на задачу подготовки учителей 
иностранного языка, способных решать задачи нового уровня. В данном 
материале мы сделаем попытку показать, какие это задачи и почему их 
предпочтительно решать в более или менее едином ключе в образовательной 
практике трех постсоветских стран: Беларуси, Украины и Молдовы.  

Основной текст 
Три десятилетия назад возникновение новых независимых государств на 

территории бывших советских республик вызвало к жизни необходимость 
трансформаций в их системах образования. Новые страны, вступившие на 
мировую арену, самостоятельно включились в процессы обмена идеями и 
культурными ценностями, что, как отмечают, например, белорусские ученые, 
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создало новые условия для диалога культур [3, с. 91]. Главными участниками 
такого диалога на концептуальном уровне выступают, разумеется, ученые-
гуманитарии. 

Гуманитарное знание представляет собой проекцию этнокультурных 
ценностей на когнитивную и чувственную сферу человека, главный «коридор», 
по которому осуществляется передача этнокультурных и общечеловеческих 
ценностей от поколения к поколению. Переход к более сложным формам 
культуры, наблюдаемый сегодня в глобальном масштабе, значительно 
усиливает субъективный фактор в содержании наук, что, в свою очередь, 
является предпосылкой интегральных процессов [4, с. 150].  

В монографии «Синтез смысла при понимании текста», опубликованной в 
Киеве за три года до распада СССР, ее автор С.А. Васильев, опираясь на идеи 
семиотики культуры, высказанные Ю.М. Лотманом, подчеркнул, что наиболее 
активные процессы смыслообразования происходят на пространственных и 
временных границах семиосфер [1, с. 146]. Вероятно, в тот момент автор и 
представить себе не мог, какой «социокультурный разлом» произойдет всего 
через несколько лет. Процессы смыслообразования, связанные, прежде всего, с 
поиском наилучших средств выражения национальной идентичности, вошли в 
самую активную фазу именно в этот период.  

Эти процессы, на наш взгляд, далеки от завершения, о чем свидетельствует 
очень непростая геополитическая обстановка в регионе, где расположены три 
государства, упомянутые выше. Но три культуры наших стран имеют общие 
исторические корни, а их новая культура формируется в «цивилизационном 
пограничье», между Западом и Востоком (термины следует понимать, главным 
образом, в их социально-политической коннотации). Именно в таких условиях 
в поле гуманитарного сознания могут попадать тексты, принадлежащие самым 
разным культурам и идеологиям – что и происходит сегодня. Творческое 
освоение этого текстового богатства дает ученым возможность синтезировать 
новое гуманитарное знание, которое будет иметь транскультурный характер. 
Подобная работа может проводиться, преимущественно, на базе крупных 
национальных университетов.  

Данная задача рассчитана на достаточно длительную перспективу. Но не 
стоит забывать, что процесс синтезирования гуманитарного знания – а в этом и 
заключается подлинный диалог культур, который нельзя подменять куплей-
продажей культурных достижений на глобальной «ярмарке национального 
тщеславия» – должен быть обеспечен соответствующими инструментальными 
средствами. Главным из них является иноязычная грамотность носителей 
культур, для начала хотя бы чисто функциональная. Именно поэтому система 
иноязычной подготовки в наших странах может играть сегодня совершенно 
особую роль.   

Учителя английского языка средних школ, а также преподаватели вузов, 
осуществляющие иноязычную подготовку в вузах разного профиля являются 
обязательными участниками процесса творения «текстовой действительности», 
они по определению участвуют в воспитании личности человека, готового к 
восприятию нового гуманитарного знания – в том числе восприятию на языке 
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международного общения. Поэтому трудно переоценить роль учителей – а тем 
более учителей английского языка – в современном социуме.  

Есть большой соблазн в том, чтобы увидеть определенный символизм в 
том, что победителем первого в истории независимой Беларуси национального 
конкурса «Учитель года», состоявшегося в апреле 1992 г., стал учитель 
английского языка. (Заметим, к слову, что этим школьным учителем был автор 
этих строк.) 

Для того, чтобы система иноязычной подготовки отвечала современным 
требованиям, необходимо осуществить определенное возвышение целей 
обучения. Магистральная задача иноязычной подготовки остается прежней – 
обеспечить вхождение личности в национальную и мировую культуру. На наш 
взгляд, наиболее последовательно и убедительно идея возвышения практики 
обучения иностранному языку до уровня превращения ее в процесс 
иноязычного образования обоснована в научном наследии российского ученого 
белорусского происхождения Е.И. Пассова (1930 – 2019).  

Именно этот ученый является ученым первым в истории отечественной 
методики, который обосновал коммуникативный метод обучения иностранным 
языкам, направленный, прежде всего, на развитие личности всех субъектов 
образовательного процесса. А в последние годы Е.И. Пассов сформулировал и 
обосновал новую цель и технологию иноязычного образования – диалог 
культур. При этом отметим, что, как никто другой, Пассов резко выступал 
против увлечения (без должного критического осмысления) научными идеями 
«зарубежного производства». Наибольшей критике он подвергал некритическое 
использование заимствованной терминологии в методической и педагогической 
литературе на русском языке [7].  

Представляется, что полемически заостренные научные труды Е.И. 
Пассова могут быть полезны не только специалистам в области методики 
преподавания иностранных языков, но и самому широкому кругу ученых-
гуманитариев, работающих сегодня в постсоветских странах. 

Возвышение целей иноязычной подготовки на всех уровнях возможно 
осуществить только при условии надлежащего уровня умений учительского и 
преподавательского корпуса. Достижение такого уровня затруднено действием 
многих факторов. Против творчества в преподавании иностранных языков 
работает, например, фактор отсутствия преемственности в обучении из-за 
высокой степени текучести кадров.  

Начинающий учитель иностранного языка ощущает противоречивость 
сложившейся социокультурной ситуации. В частности, социум требует 
надежного результата: главным мерилом успешности выступает реализация 
прагматической цели – поступление в вуз. На практике это означает усиление 
«нетворческого» аспекта преподавания, особенно в старшей школе, что 
неизбежно превращает учителя в разновидность репетитора.  

Другое противоречие в том, что большинство учителей иностранного 
языка просто не готовы к тому, чтобы принять на себя культуротворческую 
миссию – они не являются подлинными носителями иностранной культуры. 
Кроме того, первые годы работы в школе осложняются еще и тем, что даже 
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учителя, преданные своей профессии, подвергаются риску профессиональной 
невротизации: ведь чем выше уровень личностной рефлексии, тем выше риск 
[8, с. 108]. Невротизм может особенно сильно проявляться (и проявляется) 
именно у учителей иностранного языка, которым нужно особенно придирчиво 
следить за собственным речевым и неречевым поведением – такова специфика 
деятельности преподавания. 
        Но самое серьезное противоречие в другом. Неоднократно подчеркнута 
объективная трудность: многие студенты педагогических вузов, а тем более 
обучающиеся на языковых факультетах, не связывают свою судьбу с 
учительской деятельностью [5, с.17]. Так значительные интеллектуальные и 
материальные усилия вузовских коллективов нередко расходуются отнюдь не 
по целевому назначению.  
        Все это требует возвышения целей и в подготовке учителей иностранного 
языка. Уже доказано, что в сегодняшнем профессиональном образовании речь 
должна идти не о согласовании качеств личности специалиста и требований 
профессии, а о том, чтобы воспитать у будущего учителя способность к 
самореализации [2, с. 27]. В контексте развития иноязычного образования в 
постсоветских странах речь должна идти о подготовке учителя иностранного 
языка, способного не столько адаптироваться к деятельности – преподаванию, 
сколько преодолеть давление инертной профессиональной среды, 
затрудняющей реализацию сверхзадачи деятельности преподавания – творить 
новую культуру, новую «текстовую действительность». 

Заключение и выводы 
Все сказанное выше приводит нас к мысли о том, что сегодня неизмеримо 

возрастает ценность гуманитарного образования в странах, географически 
находящихся на границе семиосфер.  

1. Ученые-гуманитарии, работающие в крупных университетах этих стран, 
могут (и должны) объединять усилия по синтезированию нового гуманитарного 
знания, имеющего транскультурный характер. Оно может становиться прямым 
результатом диалога научных культур. 

2. Практическим инструментом диалога культур в целом является владение 
языком международного общения – английским. Сегодня эта дисциплина 
школьных / вузовских программ может претендовать на статус своеобразного 
аксиологического стержня преподавания всего гуманитарного комплекса [6].  

3. В связи с этим необходимо реализовывать на практике идею возвышения 
целей иноязычной подготовки, превращения ее в иноязычное образование, 
целью и технологией которого выступает диалог культур. Одним из наиболее 
последовательных приверженцев этой идеи является российский ученый 
белорусского происхождения Е.И. Пассов (1930 – 2019). 

4. Особое внимание в контексте сегодняшней образовательной ситуации 
следует обратить на систему вузовской подготовки учителей / преподавателей 
английского языка, а также тех будущих специалистов, чьи профессиональные 
задачи включают лингвистическое обеспечение межкультурного общения в 
разных сферах.  
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Abstract. 
The article describes the current socio-cultural situation in the countries located on the 

border between semiospheres, between West and East Europe. The author postulates the 
importance of synthesizing a new body of humanitarian knowledge by means of processing 
creatively of humanitarian texts belonging to various cultures and ideologies (through the dialogue 
of scientific cultures / paradigms). It is underlined that foreign language competence of all the 
participants of this process is its indispensable instrument. Raising the level of such competence 
can be achieved by means of heightening the instructional goals. Specific emphasis should be 
placed on the professional training of would-be school and university teachers of English. 

Key words: humanitarian knowledge, dialogue of cultures, semiosphere, foreign language, 
foreign language training. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі впливу проектної діяльності на розвиток 

креативності майбутніх учителів інформатики. Описано можливі шляхи реалізації методу 
проектів у сучасних ВНЗ та обґрунтовано їх вплив на розвиток креативних якостей 
учителів інформатики у процесі їхньої професійної підготовки. 

Ключові слова: креативність, метод проектів, професійна підготовка вчителів 
інформатики. 

Вступ. 
Однією з провідних тенденцій реформування вітчизняної освіти виступає 

гуманістична парадигма, що передбачає створення умов для прояву 
індивідуальності, виявлення і оптимальний розвиток креативних можливостей 
особистості. Саме тому одним з актуальних завдань професійної підготовки 
учителів, зокрема інформатики, є формування креативного потенціалу 
майбутнього педагога як основи творчої педагогічної діяльності. 

Основний текст. 
На сучасному етапі під терміном «креативність» (від. англ. creative – 

творчий) розуміють творчі здібності індивіда, які характеризуються готовністю 
до створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або 
прийнятих схем мислення та входять в структуру обдарованості як незалежний 
чинник. Креативна – це така особистість, яка має внутрішні передумови: 
особистісні утворення, специфіку когнітивної сфери, нейрофізіологічні задатки, 
що забезпечують її творчу активність, тобто нестимульовану ззовні пошукову 
та перетворювальну діяльність, за умов продуктивності якої виникає нове 
досягнення [4, с. 22]. 

На сучасному етапі поняття «творчість» науковці розглядають по-різному. 
Наприклад, творчість як діяльність розглядав С.Л. Рубінштейн, який вважав, що 
в результаті творчої діяльності утворюється щось нове, оригінальне, котре 
входить не тільки в історію самого творця, але й в історію розвитку науки, 
мистецтва тощо [3, с. 382]. С.У. Гончаренко розглядав творчість як 
продуктивну людську діяльність, здатну породжувати якісно нові матеріальні 
та духовні цінності суспільного значення [1, с. 326]. І подібних прикладів 
різних поглядів науковців на цю проблему можна навести багато. 

Сутність педагогічної творчості досліджувалася В.І. Загвязинським, 
В.В. Ільїним, В.А. Кан-Каликом, М.Д. Никандровим. На формування творчої 
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особистості педагога, розвиток його творчих здібностей спрямовували свій 
науковий пошук І.А. Зязюн, Н.В. Кічук, Р.П. Скульский та інші. 

Методологічними засадами формування й розвитку креативного 
потенціалу вчителів, зокрема вчителів інформатики, вважають положення 
наукової теорії пізнання про діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість 
явищ, переходу кількісних змін у якісні, провідні положення наукової теорії 
пізнання про єдність діяльності, свідомості й особистості. Вони ґрунтуються на 
ідеї гуманістичної особистісно орієнтованої парадигми освіти, що забезпечує 
формування творчого потенціалу студента, провідної ролі професійного 
навчання у процесі становлення особистості майбутнього вчителя. 

З метою сприяння розвитку творчого мислення особистості можуть 
використовуватися навчальні ситуації, які характеризуються незавершеністю 
або відвертістю для інтеграції нових елементів, що заохочують студентів до 
формулювання безлічі запитань, спонукають їх до активної дослідницької 
роботи. Однією з таких методик навчання є метод проектів, який доцільно 
широко використовувати у сучасному навчально-виховному процесі. 

Відомо, що метод проектів був розроблений на початку XX століття 
американським ученим Дж. Дьюї з метою орієнтування навчання на доцільну 
діяльність учнів з урахуванням їх особистих інтересів. У США, Великобританії, 
Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Германії, Італії, Бразилії, Нідерландах і багатьох 
інших країнах ідеї гуманістичного підходу до утворення Дж. Дьюї і його метод 
проектів знайшли широке розповсюдження. Вони набули великої популярності 
завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань та їх практичного 
застосування для вирішення певних проблем навколишньої дійсності в спільній 
діяльності школярів. 

Застосування методу проектів у навчальній діяльності досліджували 
науковці М.І. Гуревич, М.Б. Павлова, П.А. Петряков, Дж. Пітт, І.А. Сасова, 
В.Д. Симоненко, А.В. Марченко та багато інших. 

Взагалі під проектною діяльністю розуміється спільна цілеспрямована, 
заздалегідь запроектована й усвідомлена діяльність партнерів. Метою 
проектної діяльності в освіті є активізація процесу навчання, своєрідний 
перехід від розвитку особистості до розкриття її інтелектуального й 
креативного потенціалів, тобто до саморозвитку. Це особливо важливо ще й 
тому, що саморозвиток – це процес, який повинен йти протягом усього життя 
людини. Важливо з дитинства привчити її до думки про необхідність 
самостійної дослідницької, творчої активності, інакше розвиток особистості 
може зупинитися при припиненні керівництва ззовні. 

Реалізація методу проекту складається з певних послідовних етапів: 
1. Формулювання мети. На цьому етапі визначається наявність значущої у 

творчому плані проблеми, що вимагає інтегрованого знання й дослідницького 
пошуку для її розв’язання. 

2. Розробка або вибір шляхів виконання проекту. Даний етап передбачає 
визначення проблематики й завдань дослідження, висунення гіпотез щодо їх 
розв’язання. 

3. Робота над проектом. Головний етап, який полягає у самостійній 
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діяльності студентів під керівництвом викладача. Зазвичай на цьому етапі 
здійснюється структуризація змістової частини проекту, тобто розбиття 
діяльності студентів на значущі етапи з визначенням використовуваних методів 
та результатів кожного з них. 

4. Оформлення результатів. На цьому етапі здійснюються збір, 
систематизація, аналіз і оформлення кінцевих результатів проектної діяльності. 

5. Обговорення результатів роботи. Це заключний етап проектної 
діяльності студентів, який передбачає підведення підсумків, оформлення 
результатів, їх презентацію й захист, а також формулювання висновків, 
висунення нових завдань для подальшого дослідження проблеми. 

Виходячи з зазначеного вище, ми пропонуємо використовувати певні 
форми організації проектної діяльності майбутніх фахівців [2, с. 85]. 
Насамперед, під час навчання у початкових класах, учнів бажано залучати до 
проектної діяльності в межах предметів, які вони вивчають, наприклад, 
математики, української мови, малювання тощо. Це обов’язково треба робити, 
тому що творчі здібності людини необхідно починати розвивати змалку. 

Під час навчання у старшій школі, коли учні вивчають інформатику, 
вчителі можуть використовувати метод проектів у навчальному процесі. На 
цьому етапі для використання методу проектів під час вивчення основ 
інформатики учням можна пропонувати такі завдання: малювання у графічних 
редакторах, використання мов програмування високого рівня для створення 
графічних зображень або найпростіших ефектів анімації, розробка (у співпраці 
з вчителем) нескладних тестових програм тощо. 

На нашу думку під час навчання у педагогічних університетах метод 
проектів доцільно використовувати при викладанні різних навчальних 
дисциплін, в тому числі, й пов’язаних з інформатикою. Наприклад, на фізико-
математичному факультеті ПНПУ імені В.Г. Короленка нами викладається 
навчальний курс «Навчальні інформаційні системи». Метою вивчення 
дисципліни є здобуття теоретичних знань та формування практичних вмінь і 
навичок в галузі організації та функціонування інформаційних систем 
навчального призначення, що сприятиме ефективному використанню в 
майбутній професійній діяльності відповідних програмних засобів та 
самостійному опануванню нових програмних продуктів. Завданням курсу є 
вивчення теоретичних основ створення інформаційних систем, набуття 
практичних навичок у розробці й використанні на практиці інформаційних 
систем навчального призначення. 

Вивчення теоретичної частини курсу відбувається традиційно. Опанування 
практичної частини організується на основі використання методу проектів. 
Студенти отримують індивідуальні завдання щодо розробки комп’ютерних 
інформаційних систем навчального призначення відповідно до тематики 
шкільних курсів з алгебри, геометрії або інформатики. По завершенні 
виконання завдань вони здійснюють їх практичну апробацію під час 
проходження виробничої педагогічної практики у середній навчальних 
закладах освіти. Підсумкова оцінка виставляється під час захисту проектів з 
урахуванням відгуків учителів, під керівництвом яких студенти проходили 
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практику. Це сприяє розвитку креативності майбутніх учителів та забезпечує 
об’єктивність виставлення оцінки кожному студенту. 

На нашу думку описану методику доцільно використовувати при вивченні 
інших дисциплін у ВНЗ та середній школі. 

Висновки. 
Таким чином, одним з дієвих методів якісної професійної підготовки 

сучасних учителів, зокрема інформатики, має бути проектна діяльність, 
використання якої сприяє активізації креативного потенціалу вчителя, 
формуванню педагога як творчої особистості. 
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Abstract. 
Introduction One of the urgent tasks of teacher training, in particular computer science 

teachers, is the formation of the creative potential of the future teacher as the basis of creative 
pedagogical activity. 

Basic text. At the present stage, the term "creativity" means the creative ability of an 
individual, characterized by a willingness to create fundamentally new ideas that deviate from 
traditional or accepted patterns of thinking and are included in the structure of talent as an 
independent factor. 

The provisions of the scientific theory of cognition about the dialectical interconnection and 
interdependence of phenomena, the transition of quantitative changes into qualitative, leading 
positions of the scientific theory of cognition of unity of activity, consciousness and personality are 
considered to be methodological principles of forming and developing creative potential of 
teachers. They are based on the ideas of a humanistic, personality-oriented education paradigm, 
which ensures the formation of student's creative potential, the leading role of professional training 
in the process of becoming a future teacher. 

Conclusions. Thus, one of the effective methods of high-quality professional training of 
modern teachers, in particular computer science teachers, should be project activity, the use of 
which promotes the creative potential of a teacher, the formation of a teacher as a creative 
personality. 

Key words: creativity, method of projects, professional training of computer science teachers. 
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Анотація. У роботі розглядається питання збереження й оптимізації психічного 
здоров'я педагога та ефективності впливу програми профілактики і корекції професійних 
деструкцій та розвитку психологічної ресурсності педагога.  

Ключевые слова: психічне здоров'я, рефлексивність, здатність до саморозвитку, 
психологічний супровід  

Вступ. Психічне здоров'я постає однією з умов становлення професійної 
самосвідомості, ідентичності та ефективної професійної діяльності фахівця. 
Воно складає головну, відносно неспецифічну динамічну основу 
продуктивності усіх аспектів професійної діяльності й загального благополуччя 
людини, обумовлює гармонійний розвиток особистості та досягнення 
професіоналізму. 

Для вивчення чинників психічного здоров'я важливо виокремити 
структурні компоненти, впливаючи на які, можна забезпечити збереження й 
оптимізацію психічного здоров'я особистості педагога. 

З одного боку, вважають дослідники, виокремлені показники є критеріями 
психічного здоров'я, а з іншого, вони постають його чинниками, тобто, 
сприяють збереженню та оптимізації. 

Вирішення завдання збереження  й оптимізації психічного здоров'я, 
профілактика і корекція професійних деструкцій та розвиток потенціалу 
педагога потребує комплексного підходу. Саме організація психологічного 
супроводу у стінах освітнього закладу здатна забезпечити такий підхід. 
Психологічний супровід є однією із системних інтегрованих технологій 
соціально–психологічної допомоги особистості [1]. Реалізація такої допомоги 
здійснюється під час проходження педагогами психотренінгу, основна мета 
якого спрямована на збереження й оптимізацію їхнього психічного здоров'я.  

Основний текст. Для вирішення проблеми збереження й оптимізації 
психічного здоров'я педагога важливе значення має рoзрoбкa й aпрoбaція 
засобів психопрофілактики і психокорекції професійних деструкцій та розвитку 
психологічної ресурсності його особистості. Це сприятиме формуванню 
культури здоров'я педагога загалом та психологічної культури зокрема, 
запобіганню та корекції негативного впливу професійних деструкцій, 
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гармонізації професійно–особистісного розвитку, прагненню до того 
потенціалу енергії, що  сприятиме успіху та професійному довголіттю у 
педагогічній діяльності. 

Одна з важливих цілей психотренінгу — оптимізація психічного здоров'я 
через розвиток самосвідомості. За нашою моделлю рушійною силою 
психопрофілактики та психокорекції професійного вигоряння та розвитку 
ресурсності є процес саморозвитку, який ми розглядаємо як внутрішню 
активність особистості щодо якісного перетворення себе, особистісні 
самозміни. Тобто, фундаментальною психологічною умовою ефективної 
професіоналізації та кар'єрного зростання, реалізації особистістю власних цілей 
і цінностей є перехід на більш високий рівень розвитку самосвідомості. 

Ми досліджували важливі, на нашу думку, для зміцнення й оптимізації 
психічного здоров'я педагога та реалізації його професійно–особистісного 
потенціалу такі властивості як здатність до рефлексивності та схильність до 
саморозвитку.  

Для дослідження цих особливостей у педагогів було використано наступні 
діагностичні методики: "Діагностика рівня розвитку рефлексивності" 
А. Карпова [2] та «Діагностика реалізації потреби в саморозвитку» В. Маралова 
[3]. Ці методики використовувалися нами на контрольному і 
експериментальному етапі нашого дослідження. 

Дані дослідження. Показники когнітивно-пізнавальної складової 
психічного здоров'я особистості викладача до і після проведення 
психокорекційної роботи з педагогами (викладачами ЗВО) у рамках 
психотренінгу дав змогу отримати наступні результати (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Психоло

гічна 
власти 
вість 

Шкала оцінок ЕГ Різни 
ця 

КГ Різни 
Ця рівень Бали до після до після 

Рефлек 
сивність 

низький менше 
113 

8 2 -6 7 6 -1 
21% 5% -16% 16% 14% -2% 

середній 114–139 24 27 3 26 28 2 

63% 71% 8% 60% 65% 5% 
високий більше 

140 
6 9 3 10 9 -1 

16% 24% 8% 23% 21% -2% 
Схиль 

ність до 
самороз 
витку 

ситуатив 
на 

36-54 13 8 -5 18 16 -2 

34% 21% -13% 42% 37% -5% 
активна 55-64 15 18 3 22 24 2 

40% 47% 8% 51% 56% 5% 
висока 65-75 10 12 2 3 3 0 

26% 32% 5% 7% 7% 0% 
 

Результати повторного діагностування свідчать про зміни і в 
експериментальній, і в контрольній групах. Так, в експриментальній групі: 
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– за показником рефлексивності кількість осіб із середнім та високим 
рівнями збільшилась на 3 особи (за кожним з рівнів), що становить по 8%; 

– зменшення за даним показником відбулося на 16% (6 осіб). 
– за схильністю до саморозвитку  збільшення відбулося на 8% (3 особи), 

які активно її  виявляють і на 5% (2 особи) з високою схильністю; 
– кількість осіб, у яких відсутня системна схильність до саморозвитку, 

характеризується як ситуативна, зменшилася на 13% (–5 осіб). 
У контрольній групі:  
– за показником рефлексивності відбулося збільшення на 5% (2 особи) на 

середньому рівні; зменшилася кількість осіб  на низькому і високому рівнях по 
2% ( по 1 особі на цих рівнях); 

– збільшення показника схильності до саморозвитку спостерігається у 5% 
(2 особи) на середньому рівні, і зменшення — на низькому рівні у 5% (–2 
особи), на високому рівні змін не відбулося. 

Отже, зміни є в обох групах. Однак, помітно більший ефект простежується 
в експериментальній групі, що можна вважати наслідком проведеної з 
викладачами роботи (рис. 1.)  

 

 
Рис.1. Динаміка рівнів розвитку рефлексивності педагогів у (викладачів 

ЗВО) до початку і після проведення формувального експерименту 
 

Результати психологічної роботи з викладачами над схильністю до 
саморозвитку помітні в експериментальній групі, і майже без змін — у 
контрольній. Тобто, можемо стверджувати, що дана властивість формується у 
ході систематизованої, планомірної роботи (рис. 2.). 

Щоб підтвердити зовні визначену залежність, звернулися до математичних 
обрахунків, що були здійснені в програмі Excell. В експериментальній групі 
маємо залежні вибірки, і використовуємо парний t - критерій Ст'юдента. Для 
його розрахунку необхідні дані середнього значення і стандартного відхилення 
(середнє квадратичне). Далі визначили за таблицею критичних значень t-
критерій Ст'юдента кiлькіcть cтупeнeй cвoбoди, у нашому дослідженні df =76, 
отже, p=0,05 (табл. 2). 
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Рис. 2. Динаміка рівнів розвитку схильності до саморозвитку у педагогів 

(викладачів ЗВО) до початку і після проведення формувального 
експерименту 

Таблиця 2. 

ЕГ середнє 
середнє 

квадратичне 
відхилення 

Парний 
 t–критерій 
Ст'юдента 

    до після до Після 

Рефлексивність 125,2105 128,2105 10,89299 10,69013 7,93455E-09 
Схильність до 
саморозвитку 57,15789 59,84211 8,578812 9,012083 1,73465E-13 

 
Отримані парні t–критерії для визначених нами психологічних 

властивостей — рефлексивності і схильності до саморозвитку, дають змогу 
стверджувати, що результати до і після проведеної з викладачами ЗВО роботи 
належать до різних генеральних сукупностей, а, отже, отримані результати 
залежать від проведених психокорекційних і психопрофілактичних заходів.  

Висновки. Розглянуто окремі результати впровадження програми 
психопрофілактики і корекції професійних деструкцій та розвитку 
психологічної ресурсності особистості педагога. Зокрема, представлено 
результати впливу психокорекційних заходів на когнітивно–пізнавальну 
складову психічного здоров'я його особистості. 

Були отримані позитивні зміни у розвитку ресурсності та схильності до 
саморозвитку після участі педагогів (викладачів ЗВО) у психотренінгу. 
Підтверджено припущення щодо необхідності систематизованої і 
цілеспрямованої роботи з педагогами з метою психопрофілактики і корекції 
професійних деструкцій та розвитку психологічної ресурсності особистості 
викладача. 
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of a teacher, the impact of the professional destruction prevention and correction program, 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются традиции поэтов классиков в 
каракалпакской поэзии 1930-х годов. Даётся сведения об основах художественных форм 
каракалпакской поэзии и об этапах её развития. Приведены мнения о литературного 
влияния в каракалпакской поэзии и рассмотрены на примерах как результат влияния 
фольклорных произведений и поэтов классиков. 

Ключевые слова: традиция и новатрство, устное народное творчество, письменная 
литература, форма и содержание, жанр, метод строфа, размер 

Поэзия в течение многих веков служит как бесценная сила, 
воодушевляющая людей своей чувствительностью и изящным содержанием, 
воспитывающая в их духовном мире красивые чувства. Поэтому она имеет 
далёкие исторические корни. Насколько глубоко мы изучаем поэзию, настолько 
являемся осведомленными о её художественных тайнах. Ещё начиная с древних 
времён поэзия защищала интересы определенного общества, времени, нации, 
воспевала их. Поэзия служила средством, формирующим в сознании людей 
верность, доблесть, любовь к родине.  

У народов, не имевших богатых письменных памятников, фольклор сыграл 
роль летописи истории и стал основной формой проявления духовного 
творчества народа. Этим, на наш взгляд, объясняется поразительное богатство 
и разнообразие произведений каракалпакского фольклора[1]. 

Формирование письменной литературы, и занятие ею ведущего места в 
ХIХ веке в каракалпакской поэзии породила в свет классических поэтов. 
Талантливыми поэтами того времени были такие мастера слов, как Кунходжа, 
Ажинияз, Бердах, Утеш, Умар и др. Они в основном опирались на устное 
народное творчество и развивали творчество по фольклорным традициям, 
обогатили каракалпакскую поэзию с точки зрения формы и содержания. 
Основными традиционными формами в каракалпакской поэзии были 
фольклорный жанры и историческая поэма, а позже в каракалпакскую 
литературу вошли четырехстрочные стихи. В их многочисленных 
произведениях отражена социально-общественная жизнь. Классики обогатили 
каракалпакское стихосложения, поднял его на новую ступень. 

В ХХ веке происходит бурное развитие каракалпакской литературы.  В 
этот период, вместе с поэзией развивались проза и драматургия. То есть вместе 
с поэтами появились и писатели и драматурги. Если до ХХ века представители 
каракалпакской литературы представляли свои произведения в устных и 
рукописных видах, то к ХХ веку этот процесс изменился, в результате мы 
увидели быстрое развитие нашей литературы. Каждый поэт оформляет свое 
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произведение художественно, используя все возможности народного языка и со 
стилем.  

Представители поэзии этого периода А.Мусаев, К.Авезов, С.Мажитов, 
И.Фазылов, Х.Ахметов, А.Бегимов, Ж.Аймурзаев, Д.Назарбергенов, 
М.Дарибаев, Н.Жапаков внесли огромный вклад на развитие нового жанра[2].  

Поэты, воспользовавшись с традициями фольклорных произведений 
создали новые письменные литературные традиции. Новые содержания 
постоянно требовали новые формы. И поэтому в поэзии того периода были 
освоены новые жанры, жанровые формы и образы, а некоторых –восстановили. 
Этот процесс был важен для последующего периода каракалпакской поэзии.  

В каракалпакской  классической  литературе в теме труда в основном 
изображали  пастухов, ведущих тяжелый образ жизни, или трудящихся 
сенокосов,  которые не смогли получить  жалованье  за свой труд, или тему 
женщины. Но в большинстве из них изображено тяжелое положение женщин. 
Это ярко выражено в творчествах поэтов-классиков XIX века. Мы можем 
узнать, что приведенные примеры стихи 1930-х гг должен показать что 
новшеством для того периода является взятие женщинами равенства, что они 
могут трудиться наравне с мужчинами в разных отраслях. В поэзии считается 
невозможным разделить друг от друга традицию с новшеством. Каракалпакская 
поэзия в процессе своего развития опиралась на примеры народного творчества 
и классической поэзии. Представители нашей поэзии еще больше обогатили 
новыми традициями соответствующим требованиям того времени. Стихи и 
историческая поэма из творчества Жийен жырау, Кунходжи, Ажинияза, 
Бердаха, Отеша, Омара, Аяпбергена, образы в общей поэзии как образцы 
средств изображения – вошли в поэзию. 

Эти явления особенно ярко выражены в творчествах талантливых поэтов. 
Эти задачи показали новаторство поэтов в поэзии. Достижения наших поэтов 
заключаются в том, что, добившись  новизну литературным традициям, довели 
литературу до требуемой степени. У поэтов нет причин отказываться от каких–
либо исторически принятых национальных форм. Известно что, раннее 
существовавшая традиционная форма в новом значении дополняется, и 
изменившись, обновляется[3]. 

Наши поэты, следуя за новой формой, потянулись осваивать формы, не 
соответствующие нашей поэзии. Однако уместно сказать, что к 30 году ХХ  
века каракалпакские поэты не смогли полностью использовать все поэтические 
особенности европейской и русской поэзии.  

Для обогащения смысла и формы каракалпакской поэзии важны и язык, и 
схожесть, и ритм, и строки. И поэтому в каждом  художественном  
произведении форма рождается заново, а созданные другими, художественные 
формы, остаются как школа для изучения других»[4].  Когда говорим о 
проблеме мастерства, обращаем внимание на эти стороны. Все равно для 
удачного стихосложения трудно определить только при помощи ритма и 
измерения. Это время было очень значительным временем для каракалпакской 
поэзии. Потому что это время перехода устного творчества в письменное на 
стыке двух веков.  
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Вступление.  
Опыт ведущих стран показывает, что создание жизнеспособной правовой 

системы невозможно без опоры на социально ориентированную и 
сбалансированную правотворческую деятельность, в основе осуществления 
которой лежит эффективная правотворческая политика. В этой связи следует 
признать, что исследуемая в данной статье проблема самым непосредственным 
образом сопряжена с одним из магистральных направлений политико-правовой 
практики, без глубокой научной разработки которой ожидать каких-либо 
позитивных результатов в названной области не представляется возможным. 
Устойчивый и долговременный характер указанного направления, бесспорная 
теоретическая и практическая значимость исследований в данной сфере, 
необходимость концептуального закрепления механизма формирования и 
реализации правотворческой политики, как важного фактора модернизации 
правотворчества в современных российских условиях, определили выбор темы 
настоящего исследования. 

Методика.  
Специфика исследования правотворческой политики предопределяет 

необходимость использования различных методов познания. Его общую 
мировоззренческую основу составил диалектико-материалистический подход к 
объяснению явлений и процессов политико-правовой действительности. 
Прежде всего, следует выделить такие элементы данного метода как 
применение всеобщих принципов научного познания: объективности и 
всесторонности, конкретно-исторического подхода и полноты исследования.  

Кроме элементов указанного выше, одного из основных философских 
методов, в работе использованы разнообразные общенаучные методы и 
способы логического познания, такие как анализ и синтез, индукция и 
дедукция, системно-структурный подход, функциональный, формально-
логический, абстрагирования, моделирования. 
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Специальные методы представлены конкретно-социологическим и 
статистическим, а частнонаучные – догматическим (формально-юридическим) 
и методом сравнительного правоведения. Помимо перечисленных, в работе 
были использованы и другие выработанные наукой и апробированные 
практикой общие и специальные научные подходы и методы исследования 
политико-правовых явлений и процессов.  

Основная часть.  
Два с лишним десятилетия российских реформ сопровождаются 

коренными изменениями в праве. Практически заново сформированы все 
основные отрасли национального законодательства. На значительно более 
высокий уровень возведена роль закона как главного средства регулирования 
общественных отношений. Свое достойное место в механизме государства 
заняла представительная власть. Правотворчество в стране развивается 
невиданными темпами. Так, если за 70 лет существования СССР было издано 
порядка 80 актов союзного законодательства, то сегодня только на уровне 
федерального парламента принимается до 400 законов в год. Но, несмотря на 
эти весьма позитивные перемены, все явственнее стали заявлять о себе те про-
блемы, которые настоятельно требуют системной модернизации, выработки на-
учно обоснованной стратегии и тактики в правотворческой сфере, использова-
ния новых инструментов для устранения многочисленных недостатков 
процесса правообразования.  

По оценкам специалистов, сегодня каждый седьмой закон содержит серь-
езные ошибки. Типичность таких недостатков как бессистемность правовых ак-
тов, их внутренняя противоречивость и излишняя многочисленность, обилие 
декларативных норм, не снабженных механизмом реализации, а также повто-
ряемость подобных ошибок на протяжении многих лет говорят об их 
системном характере. Кроме того, законодатели так и не могут в полной мере 
синхронизировать федеральный, региональный и муниципальный уровни 
правотворческого процесса. 

В России до сих пор не утвердился системный, взвешенный подход к во-
просам юридической стратегии и тактики, не стали нормой при проведении 
правовой реформы опора на научный анализ и прогноз, учет общественного 
мнения и квалифицированная оценка возможных последствий принимаемых 
решений. Законодательство во многом не успевает своевременно и адекватно 
регулировать уже фактически сложившиеся общественные отношения, стиму-
лировать развитие новых, необходимых социальных связей [1]. Слишком 
недооценивается значение плановых начал в законопроектной работе. 

Это говорит о все еще низком качестве правотворческой деятельности, ее 
значительном отставании от экономических, социальных, политических и иных 
потребностей общества, о большом количестве ошибок и иных просчетов в пра-
вовом регулировании. Справиться с названными проблемами одноразовыми, 
эпизодическими действиями невозможно. Требуется соответствующее систем-
ное реагирование – правотворческая политика, которая отличается комплекс-
ным характером, соединяющим многие инструменты правообразования во 
взаимосвязанный механизм [3].  
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Такая политика есть путь к усовершенствованию и обновлению 
правотворчества, повышению его эффективности. Она требуется для 
выстраивания непротиворечивого, внутренне единого, согласованного, 
последовательного правотворческого процесса, для внесения в него 
системности и юридической точности. В данном контексте весьма наглядно 
проявляет себя необходимость изучения особенностей, выявления сущности и 
разработки концептуальных основ правотворческой политики как важного 
фактора модернизации правотворчества в Российской Федерации.  

Подобная модернизация является составной частью прогрессивного 
изменения всех областей жизнедеятельности российского общества, которое, 
по словам главы государства, только тогда может считаться современным, 
когда настроено на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные 
преобразования социальных практик, демократических институтов, 
представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но 
необратимые перемены в технологической, экономической, культурной 
областях, на неуклонное повышение качества жизни. Поэтому современная 
правотворческая политика призвана воздействовать на базовые сферы 
общественных отношений путем постоянного обновления целей и 
инструментов правообразования, предупреждать негативные явления и 
тенденции, не забегая вместе с тем вперед там, где условия для правового 
вмешательства не созрели. В правовой политике, как нигде, важен прогноз, 
предвидение [2]. Она должна обладать способностью диагностировать болевые 
точки жизни общества и своевременно на них реагировать. 

Для более глубокого понимания сущности правотворческой политики 
целесообразно выделить признаки данного политико-правового феномена: а) 
выступает как единый политико-правовой фактор модернизации 
правотворчества; б) является важнейшей разновидностью правовой политики 
Российского государства; в) строится на четко выверенных концептуальных 
началах; г) характеризуется многосубъектностью; д) носит публичный 
характер; е) отличается многоуровневостью: осуществляется на различных 
ступенях (уровнях) государственной и общественной организации; ж) 
заключается в стремлении к созданию взаимосогласованной, беспробельной и 
целостной системы права; з) базируется на требовании обязательного 
использования научного потенциала в ходе законоподготовительных работ и 
процессе принятия правотворческих решений; и) использует инструменты 
прогнозирования и планирования, обеспечивающие ее последовательность и 
предсказуемость; к) носит системный характер: объединяет многие 
инструменты правотворческого процесса во взаимосвязанный механизм; л) 
выступает одновременно стратегией и тактикой в сфере правотворчества. 

На наш взгляд, правотворческая политика – явление сложное и 
неоднозначное. Основанная на правотворческой деятельности, она направлена 
на ее модернизацию и всестороннее совершенствование системы права. 
Залогом эффективности правотворческой политики выступает то, что она 
использует инструменты правовой политики, составной частью, основным 
видом которой является. В то же время самостоятельность правотворческой 
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политики определяется наличием указанных выше признаков, отличающих ее 
от других видов правовой политики (правоприменительной, 
правоинтерпретационной, правовоспитательной и т.д.).  

Заключение и выводы. 
Были выделены признаки правотворческой политики, позволившие 

сформулировать ее научную дефиницию. Анализ названных признаков 
позволяет говорить о том, что, с одной стороны, правотворческая политика 
представляет собой комплекс концептуальных идей, программ, планов, 
направленных на модернизацию правотворчества, повышение его 
эффективности в целях создания непротиворечивой и целостной системы 
права, а с другой – является научно обоснованной, последовательной и 
системной деятельностью государственных структур и субъектов гражданского 
общества по формированию и реализации стратегии и тактики 
правотворчества. 

Под целями правотворческой политики следует понимать идеальное 
предвосхищение желаемых результатов модернизации правотворчества, 
выражаемое в концептуальных и нормативных документах программного 
характера. В свою очередь, под средствами правотворческой политики 
подразумевается совокупность разнообразных политико-правовых, 
организационных, технических и иных инструментов и форм правотворческой 
практики, с помощью которых обеспечивается достижение ее целей. Под 
результатами правотворческой политики предлагается понимать последствия 
применения, определенных конкретными целями, средств данного вида 
правовой политики, направленных на достижение этих целей. В обобщенном 
виде результаты правотворческой политики выражаются в реализации 
стратегии и тактики правотворчества, создании необходимых условий для 
позитивного обновления системы действующих правовых норм, ее 
качественного изменения.  

В нынешних условиях очевидна проблема совершенствования 
правотворческой политики, а это, в свою очередь, требует полномасштабного и 
комплексного изучения данного института: исторических закономерностей его 
развития и теоретических основ формирования, а также выработки 
концептуальных, научно обоснованных рекомендаций по практическому 
использованию накопленных знаний в целях модернизации правотворчества в 
Российской Федерации.  
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Abstract. The paper considers the problems of the development of law-making policy in 
modern Russia. The signs are identified, the goals, means and possible results of this variety of 
state legal policy are analyzed. The author's definition of the named concept is proposed and the 
prospects for its further scientific research are predicted. 
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Аннотация: в статье рассматривается особенности статуса индивидуального 

предпринимателя в Российской Федерации. Определяются проблемы правового положения 
индивидуального предпринимателя на основе выявленной двойственности его положения 
как индивидуального предпринимателя, участника предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица, и как физического лица, участника гражданско-правовых 
отношений. 
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Богатый опыт многих стран подтверждает, что развитие малого и среднего 
бизнеса – это основа стабильной и развитой экономики государства. Данное 
мнение находит подтверждение и в нашем государстве, в котором процесс 
развития индивидуального предпринимательства только набирает 
существенные обороты. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено 
положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). Так, на основании ч. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности 
законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя [1]. 

Вместе с тем, определяя право на занятие предпринимательской 
деятельностью, ГК РФ не предлагает определения индивидуального 
предпринимателя, это делает Налоговый кодекс Российской Федерации, однако 
его применение к гражданским правоотношениям ограничено [8, с. 21]. 
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Правовая литература содержит немало определений понятия 
индивидуального предпринимателя. В общем виде, под индивидуальным 
предпринимателем следует понимать физическое лицо (гражданина), которое 
ведет предпринимательскую деятельность от своего имени, за свой счет и на 
свой риск, систематически получает прибыль от такой деятельности, в том 
числе самостоятельно принимает решения о дальнейшем развитии своей 
деятельности и методах производства [6, с. 89]. 

Анализируя особенности статуса индивидуальных предпринимателей в 
Российской Федерации, прежде всего, следует отметить особенности правового 
регулирования их деятельности. Наряду с положениями Гражданского кодекса 
РФ, закладывающими основы такой деятельности, важная роль в развитии 
предпринимательства отводится и иным нормативным правовым актам. Так, 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г., закрепляет порядок 
осуществления государственной регистрации и внесения соответствующих 
записей в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
[2]. Также важно отметить и нормативные правовые акты, определяющие 
порядок выдачи разрешения на осуществление той или иной 
предпринимательской деятельности. В частности, это Федеральный закон РФ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. [4] и 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного надзора и 
муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. [3]. 

Индивидуальным предпринимателем вправе стать гражданин России, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства. Особенности правового 
статуса субъекты в целом не влияют на общее содержание прав и обязанностей 
индивидуального предпринимателя, за исключением ограничений по видам 
деятельности.  

Индивидуальным предпринимателем может стать дееспособное лицо, в 
том числе и несовершеннолетний при соблюдении указанных в законе условий. 
Так, 14-летний подросток вправе осуществлять деятельность в рамках 
рассматриваемого статуса с согласия своих родителей (опекунов, попечителей). 
Лица, лишенные дееспособности вследствие психического заболевания либо 
недееспособные по иным основаниям, не могут быть предпринимателями. 

Нельзя забывать, что некоторым гражданам запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью в силу указания закона или на основания 
решения суда. К таковым лицам относятся государственные и муниципальные 
служащие, депутаты, лица, к которым применена такая мера наказания и т.п. 

Для правомерности осуществления предпринимательской деятельности 
российское законодательство предписывает соблюдение административного 
порядка и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 
Государственными органами, уполномоченными актировать факт получения 
лицом статуса индивидуального предпринимателя, определены налоговые 
органы. Регистрация производится посредством занесения в государственный 
реестр соответствующих сведений о приобретении гражданами статуса 
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индивидуального предпринимателя, его закрытия и т.п. 
Физическое лицо в гражданском обороте может участвовать и как 

обычный гражданин, и как предприниматель, при этом наличие у него данного 
статуса не лишает его возможности совершать сделки в качестве обычного 
гражданина. Статус индивидуального предпринимателя гражданин вправе 
получать и прекращать по своему усмотрению неограниченное количество раз. 
В случае возникновения спора по поводу того, как именно действовал 
гражданин, суд оценивает, в каком качестве и для каких целей гражданином 
были подписаны документы, оформляющие заключение договора, для чего 
должны быть использованы товар, результат работ или услуги, а также 
учитывает все иные заслуживающие внимания обстоятельства [9, с. 12]. 

Можно согласиться с Рубановской Е.А. в том, что содержание 
правосубъектности гражданина, имеющего статус индивидуального 
предпринимателя, намного шире, чем правосубъектность обычного 
гражданина, так как включает в себя предпринимательскую правосубъектность 
[7, с. 220].  

Таким образом, особенности правового статуса индивидуального 
предпринимателя заключаются в двойственности его статуса: как физического 
лица и как субъекта предпринимательской деятельности. При этом, указанная 
двойственность статуса наблюдается практически во всех аспектах гражданско-
правового статуса индивидуального предпринимателя. 

Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя 
определяется как правовое положение индивидуального предпринимателя в 
сфере предпринимательских отношений, которое характеризует права и 
обязанности, принципы, гарантии, меры ответственности и определяет их место 
в системе гражданско-правовых отношений с учетом специфики и 
особенностей их деятельности. 

Проблемы, связанные с правовым статусом индивидуального 
предпринимателя, возникают зачастую по причине как раз двоякого толкования 
положения индивидуального предпринимателя.  

Как уже отмечалось, согласно статье 23 Гражданского кодекса 
индивидуальный предприниматель – это гражданин, который может вести 
хозяйственную деятельность, не регистрируя юридическое лицо. Но с другой 
стороны, в отличие от обычных физических лиц (граждан) индивидуальный 
предприниматель имеет свои права и обязанности, более подходящие под 
определение юридического лица (организации, предприятия). Таким образом, 
сам индивидуальный предприниматель – лицо, которое ведёт бизнес, и только в 
рамках его ведения имеет специфические права и обязанности; в остальных же 
случаях обладает теми же правами и обязательствами, что и рядовые 
физические лица. 

Проблемы правового статуса индивидуального предпринимателя 
вытекают, среди прочего, и из возрастных характеристик субъекта ведения 
хозяйствования. Согласно статье 18 ГК РФ наличие правоспособности 
позволяет гражданам заниматься предпринимательством. Правоспособность 
наступает в 18 лет, а занятие такого рода деятельностью 14-летними 
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гражданами, пусть и с согласия законных представителей, не может по 
определению осуществляться на свой страх и риск. Любой индивидуальный 
предприниматель несёт ответственность по своим обязательствам личным 
имуществом, которое опять же отсутствует у несовершеннолетних граждан. 
Даже в случае наступления дееспособности у 16-летних лиц вследствие 
вступления в брак, не имея личного имущества по факту осуществлять 
предпринимательскую деятельность незаконно. 

Помимо возрастного аспекта, следует учитывать гражданство лица, 
желающего зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя. 
Несмотря на то, что федеральным законом определено право иностранных 
граждан и лиц без гражданства заниматься любой, разрешенной законом 
деятельностью, на практике могут возникнуть чисто технические проблемы, 
связанные с регистрацией этих лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Подавая заявление в налоговый орган, гражданин указывает 
место своего фактического проживания, ему даётся право проводить 
предпринимательскую деятельность без ограничения по срокам. При этом 
время пребывания иностранного гражданина на территории российского 
государства строго определено законодательством и составляет 3 года наличии 
у него разрешения на временное проживание и 5 лет при постоянном 
проживании на основе вида на жительство [5, с. 127]. 

Еще одной из особенностей правового статуса индивидуального 
предпринимателя является его индивидуализация. Элементом 
правоспособности индивидуального предпринимателя является его личное имя. 
Если юридическое лицо, согласно законодательству, вправе присвоить своей 
организации любое название, то индивидуальный предприниматель всегда 
зовётся именем, данным ему при рождении и подтверждённым документом, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством. С момента 
регистрации индивидуального предпринимателя в налоговых органах его имя 
становится не только гражданским идентификатором, но и средством 
обозначения субъекта хозяйствования. 

Действующее законодательство не ограничивает индивидуальных 
предпринимателей в ведении бизнеса. При этом имущество, находящееся в 
собственности физического лица, может быть использовано для конфискации в 
погашение обязательств при наступлении банкротства. Оно же может 
применяться в индивидуальном предпринимательстве, для осуществления 
работ и оказания услуг, приносящих впоследствии прибыль. И именно эта 
ответственность своим имуществом и приравнивает индивидуального 
предпринимателя к рядовому гражданину. В случае с юридическим лицом 
ответственность несёт только учредитель, директор, отвечая при этом и не 
личным имуществом, а собственностью предприятия. 

Со статусом индивидуального предпринимателя связаны также 
ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, а 
также должностей государственной и муниципальной службы. Граждане, 
являясь индивидуальными предпринимателями, не вправе занимать такие 
должности согласно закону, но могут работать в любой другой должности в 
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прочих организациях. 
Индивидуальный предприниматель, как любое физическое лицо, 

решением суда может быть ограничен в правоспособности, дееспособности, 
чего нельзя сделать в отношении юридического лица. 

Таким образом, на наш взгляд, в российском праве отчетливо наблюдается 
процесс формирования нового правового института, что приводит к 
необходимости его комплексного правового регулирования. Для этого 
необходимо принятие соответствующего закона об индивидуальной 
предпринимательской деятельности, в котором был бы четко определен 
понятийный аппарат; условия государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей; особенности налогообложения; права, обязанности, 
ответственность индивидуальных предпринимателей; пределы их 
деятельности; формы их объединений, а также механизмы защиты и гарантии 
прав индивидуальных предпринимателей. 
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determined on the basis of the revealed duality of his position as an individual entrepreneur, a 
participant in entrepreneurial activity without forming a legal entity, and as an individual, a 
participant in civil law relations. 

Key words: individual entrepreneur, entrepreneurial activity, legal status, legal personality, 
restrictions. 
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Анотація. У статті приведені результати аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду 
з проектування та будівництва надводних споруд; досліджуються сучасні модульні 
житлові плавучі об'єкти в структурі водних поверхонь України, розглянуто їх 
конструктивні особливості, способи формування об'ємно-просторових рішень і можливі 
тенденції розвитку їх дизайну. 

Ключові слова: несамохідний плавучий засіб, модульний метод, маломірне судно, 
плавуча основа, водна поверхня 

Вступ. В даний час Україна знаходиться в стані переосмислення 
можливості проживання людини на воді. Розвитку інтересу до плавучим 
архітектурних об'єктів сприяють ряд причин, це: а) зростаючий з кожним роком 
попит на житло; б) дефіцит і дорожнеча вільних ділянок під забудову; в) велика 
водна акваторія, і відповідно велика кількість місць для швартування; г) досить 
швидкий термін зведення плавучого архітектурного об'єкта і тривалий термін 
експлуатації (до 50-ти років); д) можливість поселення далеко від міського 
шуму, близькість з природою, наявність мальовничих краєвидів на воду і т.д. 
На сучасному етапі суспільного розвитку виникли нові уявлення про споруди, 
що розміщені на водній поверхні, які засобами новітніх технологій модульного 
будівництва зводяться швидко і якісно, забезпечуючи новий рівень 
функціонального, екологічного та естетичного комфорту. Ці методи мало 
вивчені в Україні і тому обмежені у практичному застосуванні. 

Основний текст. В сучасній Україні лише чверть від зареєстрованих 
плавучих об'єктів складають житлові будівлі. Причина уповільнення розвитку 
полягає в тому, що об'єкти на воді, згідно з чинним законодавством, не є 
нерухомістю і не можуть використовуватися для постійного проживання. Щоб 
будівництво будинку на воді вважалося законним, потрібно пройти технічний 
нагляд і привести проектну документацію у відповідність з правилами Регістру 
судноплавства України, який визначає будівлю на воді як несамохідний 
плавучий засіб. Відповідно до чинних класифікацій така споруда є малим 
(маломірних) судном (довжина до 20 м, місткість до 12 осіб). Іншими словами, 
асоціативним прообразом плавучого будинку є корабель, нерідко стилістика 
корабля використовується в дизайні такого будинку. І будується він, як судно, 
тому має певні суднові технічні характеристики: водотоннажність, осідання з 
вантажем і без, розрахункове навантаження на палубу і т.п. Такі об'єкти 
забезпечуються якірними, буксирними і швартовими системами, а яруси 
надбудов на плавучих основах називаються деками. 
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З іншого боку тектоніка визначає такий об'єкт, як будинок на суші. Він 
будується за тими ж законами композиції, що архітектура житлових споруд. 
Вписується в навколишнє природне середовище і прилеглу до нього забудову. 
При його спорудженні застосовуються традиційні для житла конструкційні та 
оздоблювальні матеріали.  Відповідати культурним традиціям місцевості 
допомагає використання модульного метода. Такі будинки експлуатуються 
поруч з обладнаним або необладнаних берегом, на кордоні між водою і сушею, 
і тому їм притаманна адаптивність. Архітектурну «адаптацію» обумовлює ряд 
факторів, які на протязі розвитку людства постійно перебувають у русі: 
зростання населення, його соціальна рухливість, міграція [1]. В кінці XX 
століття в архітектурній науці було виведено наступне твердження: мобільна 
архітектура – архітектура адаптивна [2]. Для надводної споруди «мобільність» в 
значенні «переміщення» – є однією з умов сталого існування. Мобільність і 
трансформація виступають необхідними якостями, якщо розглядати житла на 
воді в аспекті динамічної адаптації. Адаптація може реалізовуватися за рахунок 
перетворення внутрішніх елементів споруди при збереженні його загальних 
розмірів і шляхом конструктивної трансформації, пов'язаної зі зміною його 
габаритів і пропорцій. Завдяки модульності досягається максимальна гнучкість, 
а також швидкість зведення об'єкта, з одночасним досягненням високої 
варіантності планувальних рішень. Окрім фактора часу принцип модульності 
впливає на тривалість експлуатації об'єкта, полегшує заміну конструктивних 
елементів.  Потреби мешканців вирішуються завдяки: а) вільній планувальній 
схемі (зовнішні сторони будинку є несучими, а перегородки зводяться, 
виходячи з необхідності); б) модульності секцій (забезпечується подальший 
планувальний розвиток будинку); в) уніфікації елементів конструкцій та 
інженерних систем (попередньо виготовлених і доставлених до місця 
будівництва для зручності нарощування секцій будинку). 

 

     
Рис. 1. (плавуче житло в Нідерландах, зліва – направо):  

на каналі Стіненхук, м. Горінхем; на озерах у м. Меерстад, провінція 
Гронінген; на річці Вехт, провінція Утрехт, м Лоенен  

Джерело: https://www.arkenbouw.nl/ [1] 
 
Житлова структура може формуватися як відкрита будівля, тобто на 

універсальний каркас монтуються огороджувальні конструкції, перегородки та 
інженерне обладнання. Житло на воді також може збиратися з повнозбірних 
об'ємних модулів з вбудованим обладнанням, які в процесі експлуатації 
додаються або замінюються [3]. Така модель житла на воді реалізується, 
наприклад, в Нідерландах (Рис. 1). Можлива модель полівалентного житла 
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(житло з завершеним об'ємно-планувальним рішенням без жорсткого 
функціонального зонування). В цьому випадку трансформація планувань 
вирішується за рахунок внутрішніх пересувних перегородок, в результаті чого 
організовуються додаткові зони. Даний тип житла на воді також відповідає 
умовам універсальної архітектури [4]. У нашій країні модульні житла на воді 
представлені, в більшій мірі, як концептуальні проекти у вигляді модулів 
контейнерного типу для тимчасового проживання. 

У надводних об'єктах плавучий понтон є стабільною конструктивно-
інженерної основою, надбудова ж не залежить від неї і вільно замінюється, що 
відповідає концепції «відкритого будівництва». Модульні будинки на воді для 
цілорічної експлуатації будуються в більшості випадків на композитних 
(залізобетонних) понтонах. Це продиктовано кількома причинами. 1. 
Спеціальний суднобудівний бетон при дотриманні технології виготовлення 
забезпечує найбільш тривалий термін служби. 2. Це економічність і простота 
обслуговування – залізобетонний понтон не боїться льоду і морозів, його не 
треба (як сталевий понтон) періодично піднімати з води для огляду, ремонту та 
фарбування. 3. Вага залізобетонних понтонів значно перевищує вагу житлової 
надбудови, що забезпечує стійкість плавучої споруди. Хоча з розвитком 
технологій для спорудження плавучих основ все частіше став 
використовуватися різного роду пластик. При розрахунку корпусу судна 
прораховується не тільки вся маса, яка на ньому буде перебувати: будова, 
оснащення, меблі, поверховість і максимальна кількість людей, але і його 
просторове розташування. Від цього залежить тип, розмір і кількість модулів 
плавучості, висота надводного борту, розміщення вбудованих цистерн, 
комунікацій тощо – ці параметри визначають стійкість, надійність і 
довговічність фундаменту плавучого будинку. Також враховуються парусність, 
непотоплюваність, диферент і крен, щоб навіть при сильному вітрі або 
великому переміщенні маси з одного боку надбудови в іншу не відчувалося 
дискомфорту [5]. Для будівництва безпосередньо на воді випускаються важкі 
залізобетонні модулі плавучості довжиною 3, 6 і 9 м, шириною від 2,4 до 3,0 м, 
і висотою 1 м; а також легкі полімерні модулі з дерев'яним палубним настилом. 
Це дозволяє збирати понтони довжиною до 20 м – максимальної для 
маломірних суден. 

 

       
Рис. 2. (плавуче житло в Україні, зліва – направо): м. Дніпро, 

Новокодакскій район, р. Дніпро; с. Ломачинці Чернівецької області, 
Сокирянського району, р. Дністер; м. Київ, р. Дніпро 

Джерела:  
https://www.ria.com/ [2],  http://igormelika.com.ua/ [3],  http://faqindecor.com/ru [4] 

http://igormelika.com.ua/
http://faqindecor.com/ru
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Закінчений образ будівлі, або його остаточний дизайн (рис.2) більшою 
мірою визначає надбудова. Найважливішим показником і характеристикою 
формування типології конструкції є матеріали і технології, що 
використовуються при будівництві сучасного будинку на воді. Матеріали 
можна поділити на традиційні (дерево, бамбук, камінь, метал і очерет) і сучасні 
(скло, бетон, пластмаса, склопластик, фанера). Вибір матеріалу, що 
застосовується при будівництві надбудов, обумовлений конструктивним 
рішенням і інженерними обмеженнями. Розрізняють такі конструкції надбудов: 
каркасні, панельні, зрубні, модульні. Найбільш поширене рішення – каркасне. 
Такі надбудови мають меншу вагу, швидко зводяться, мають великі варіації 
об'ємно-планувальних рішень. В даний час надбудови найчастіше виконуються 
з металевого каркасу. 

Модульні понтони (а також палі) служать основою для зведення 
модульного обсягу споруди, що складається з різних за формою елементів, 
призначених для збирання прямокутних і круглих (овальних) в плані будівель. 
Прямокутні в плані надбудови набираються з наступного типу модулів: 1) 
квадратний або прямокутний в перетині брус (становить пальово-зрубовий тип 
конструкції); 2) прямокутні або квадратні панелі (монтуються на несучий 
каркас); 3) несучі прямокутні або квадратні панелі (монтаж проводиться без 
існуючого каркасу); 4) об'ємний модуль (формує кілька стін споруди 
одночасно). Круглі або овальні в плані надбудови набираються з: 1) модуля у 
формі зігнутої або плоскої прямокутної панелі (при з'єднанні утворюється 
кругла в плані споруда); 2) щита у вигляді сектора (служить формотворчим 
елементом даху); 3) трикутний модуль, складений із сталевих каркасів 
(геодезичні куполи Б. Фуллера); 4) шестигранний модуль (стільникова 
конструкція купола); 5) модуль у вигляді зігнутої площини (конструкцію за 
типом «черепашки») [6].  

Завершення і висновки. Було розглянуто формування українського 
модульного житла у води. Було з'ясовано, що Житло на воді в Україні 
класифікується як маломірне судно, і будується, як судно. Йому притаманна 
адаптивність, тобто здатність змінюватися і пристосовуватися. В аспекті 
динамічної адаптації для надводних об'єктів характерні мобільність і 
трансформація, Одним із прийомів забезпечення адаптивності є модульність, 
завдяки їй збільшуються швидкість зведення об'єкта і варіантність планувань. 
Також плавучі житлові структури можуть збиратися з повнозбірних модулів, 
можлива модель поливалентного житла. Фундамент, понтон, набирається з 
модулів плавучості. При проектуванні корпусу прораховується вся верхня маса, 
а також враховуються його положення в просторі, парусність, диферент і крен. 
Остаточний дизайн будівлі в більшій мірі визначає модульна надбудова. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of foreign and domestic experience in 

the design and construction of surface structures; modern modular residential floating objects in 
the structure of water surfaces of Ukraine are investigated, their design features, ways of forming 
space-spatial solutions and possible tendencies of their design development are considered. 

Key words: non-self-propelled floating craft, modular method, small vessel, floating base, 
water surface. 
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