


              
 

При поддержке: 
Экономическая академия им.Д.А.Ценова  
Белорусско-Российский университет 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота 
Институт морехозяйства и предпринимательства 
Луганский государственный медицинский университет 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо» 
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук 
Одесский научно-исследовательский институт связи 

 
  

 
 
  
  

Международное научное издание 
International scientific publication 

C б о р н и к   т е з и с о в 
 

  
7- 88   ДД ЕЕКЯ ББР ЯЯ     2 0020   год аа   

  
ССЕР ИИЯ   «S WWO RR LL DD-B EEL   CC OON FFE RRE NNCE   P RR OOCE EED IIN GGS »»   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск  
«Ёлнать» 

2020 

Высокие научные цели ‘2020 
High scientific goals ‘2020 
 



 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   2 

В 932 

ISSN 2708-258X 
Серия «SWORLD-BEL CONFERENCE PROCEEDINGS» 

УДК 08 
ББК 94 

В 932 
 
 

Рассмотрено и рекомендовано к изданию: 
Решение Оргкомитета конференции  
«Современная научная идея ‘2020»  

№ 14 от 8 декабря 2020 года 
 
 

Общее научное руководство:  
д.т.н., профессор А.Г. Шибаев  

 
 

Ответственный исполнитель: 
к.т.н. С.В. Курпиенко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 Высокие научные цели ‘2020: Сборник тезисов. – Минск: Ёлнать, 2020 – 
50 с.: рис., табл. 
(Серия «SWorld-Bel Conference proceedings») 

 
 
 
 

 
 
 
 

УДК 08 
ББК 94 

DOI: 10.30889/2708-258X.2020-14-00 
 

 
 
 

© Коллектив авторов, 2020 
 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   3 

Оргкомитет  
Продседатель Оргкомитета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Академик 
Сопредседатель: Яценко Александр Владимирович, кандидат технических наук, профессор 
Научный секретарь: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
Члены Оргкомитета: 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, Брянский 
государственный технический университет, Россия 
Ангелова Поля Георгиева, доктор экономических наук, профессор, Хозяйственная 
академия им  Д  А  Ценова, Свиштов, Болгария, Болгария 
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, Уральский 
государственный экономический университет, Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический 
институт", Украина 
Антрапцева Надежда Михайловна, доктор химических наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Ахмадиев Габдулахат Маликович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия 
Бажева Рима Чамаловна, доктор химических наук, профессор, Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х М Бербекова, Россия 
Батыргареева Владислава Станиславовона, доктор юридических наук, Научно-
исследовательский институт изучения проблем преступности имени академіка В В  
Сташиса НАПрН Украины, Украина 
Безденежных Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, Россия 
Блатов Игорь Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Россия 
Бурда Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, Кубанский 
государственный аграрный университет, Россия 
Бухарина Ирина Леонидовна, доктор биологических наук, профессор, Удмуртский 
государственный университет, Россия 
Бушуева Инна Владимировна, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Запорожский государственный медицинский университет, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет путей сообщения, Россия 
Величко Степан Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 
Кировоградский государственный педагогический университет им  Владимира 
Винниченко, Украина 
Визир Вадим Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, Запорожский 
государственный медицинский университет, Украина 
Вожегова Раиса Анатольевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Институт орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук 
Украины, Украина 
Волгирева Галина Павловна, кандидат исторических наук, доцент, Пермский 
государственный университет, Россия 
Волох Дмитрий Степанович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Национальный медицинский университет имени А А  Богомольца, Украина 
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, 
Сочинский государственный университет, Россия 
Гавриленко Наталия Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов , Россия 
Георгиевский Геннадий Викторович, доктор фармацевтических наук, старший 
науч сотрудник, ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств», Украина 
Гетьман Анатолий Павлович, доктор юридических наук, профессор, Национальный 
юридический университету имени Ярослава Мудрого, Украина 
Гилев Геннадий Андреевич, доктор педагогических наук, профессор, Московский 
государственный индустриальный университет, Россия 
Гончарук Сергей Миронович, доктор технических наук, профессор, Россия 
Грановская Людмила Николаевна, доктор экономических наук, профессор, 
Херсонский государственный аграрний университе, Украина 
Гребнева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, профессор, Россия 
Гризодуб Александр Иванович, доктор химических наук, профессор, ГП 
«Украинский научный центр качества лекарственных средств», Украина 
Гриценко Светлана Анатольевна, доктор биологических наук, доцент, Уральская 
государственная академия ветеринарной медицины, Россия 
Гудзенко Александр Павлович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Луганский государственный медицинский университет, Украина 
Демидова В Г , кандидат педагогических наук, доцент, Украина 
Денисов Сергей Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Россия 
Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Россия 
Дорохина Елена Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, Российский 
экономический университет имени Г В  Плеханова, Россия 
Ермагамбет Болат Толеуханович, доктор химических наук, профессор, Директор 
Института химии угля и технологий ТОО, Казахстан 
Жовтоног Ольга Игоревна, доктор сельскохозяйственных наук, Институт водных 
проблем и мелиорации НААН, Украина 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, Саратовский 
государственный технический университет, Россия 
"Зубков Руслан Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, Николаевский 
межрегиональный институт развития человека 
высшего учебного заведения «Университет« Украин », Украина" 
Иржи Хлахула, доктор геолого-минералогических наук, профессор, FLKR - 
Университет Т Бати, Злин, Чехия 
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, Томский 
государственный университет, Россия 
Каленик Татьяна Кузьминична, доктор биологических наук, профессор, 
Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Кантарович Ю Л , кандидат искусствоведения, Одесская национальная 
музыкальная академия, Украина 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Карпова Наталия Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 
Южный федеральный университет, Россия 
Кафарский Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, директор 
науч -ис  Центра укр конституциолизма, Украина 
Кириллова Елена Викторовна, доктор технических наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 

Кириченко Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, 
Украина 
Климова Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 
Кубанский государственный аграрный университет, Россия 
Князева Ольга Александровна, доктор биологических наук, доцент, Башкирский 
государственный медицинский университет, Россия 
Коваленко Елена Михайловна, доктор философских наук, профессор, Южный 
федеральный университет, Россия 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, Институт водных 
проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан 
Кондратов Дмитрий Вячеславович, доктор физико-математических наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Россия 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, Ивано-
Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Ивановский 
государственный химико-технологический университет, Россия 
Костенко Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Котляров Владимир Владиславович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, КубГАУ, Россия 
Кочинев Юрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет, Россия 
Кравчук Анна Викторовна, доктор экономических наук, профессор, Академия 
Государственной пенитенциарной службы, Украина 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет путей сообщения, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, ПГУ им  С  
Торайгырова, Казахстан 
Курмаев Петр Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, Уманский 
государственный педагогический университет им  Павла Тычины, Украина 
Кухар Елена Владимировна, доктор биологических наук, доцент, Казахский 
агротехнический университет им  С Сейфуллина, Казахстан 
Лапкина Инна Александровна, доктор экономических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Латыгина Наталья Анатольевна, доктор политологических наук, профессор, 
Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Ставропольский государственный аграрный университет, Россия 
Лебедева Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, 
Мордовский государственный университет, Россия 
Липич Тамара Ивановна, доктор философских наук, доцент, Белгородский 
государственный университет, Россия 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, Украинская 
государственная академия железнодорожного транспорта, Украина 
Лыткина Лариса Владимировна, доктор филологических наук, доцент, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Россия 
Лялькина Галина Борисовна, доктор физико-математических наук, профессор, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия 
Майданюк Ирина Зиновиевна, доктор философских наук, доцент, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Россия 
Максин Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Малахов А В , доктор физико-математических наук, профессор, Украина 
Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, доцент, Алтайский 
государственный университет, Россия 
Мельник Алёна Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, Киевский 
национальный университет технологий и дизайна, Украина 
Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, Бийский 
технологический институт (филиал) «Алтайский государственный технический 
университет им  И И  Ползунова», заведующий кафедрой экономики 
предпринимательства, Россия 
Мишенина Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Криворожский государственный педагогический университет, Украина 
Могилевская И М , кандидат педагогических наук, профессор, Украина 
Моисейкина Людмила Гучаевна, доктор биологических наук, профессор, 
Калмыцкий государственный университет, Россия 
Морозов Алексей Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Херсонкий государственный аграрный университет, Украина 
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Московский 
государственный университет приборостроения и информатики, Россия 
Нефедьева Елена Эдуардовна, доктор биологических наук, доцент, Волгоградский 
государственный технический университет, Россия 
Николаева Алла Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Северо-
Восточный федеральный университет имени М К  Аммосова, Россия 
Орлов Николай Михайлович, доктор наук государственного управления, доцент, 
Академия внутренних войск МВД Украины, кафедра оперативного приминения 
ВВ, Украина 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, 
Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Полтавский национальный технический университет им  Юрия Кондратюка, 
Украина 
Парунакян Ваагн Эмильевич, доктор технических наук, профессор, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Патыка Николай Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Национальный научный центр "Институт земледелия НААН", Украина 
Пахомова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 
Международный университет природы, общества, и человека "Дубна", Россия 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, Нижегородский 
государственный технический университет им  Р Е  Алексеева, Россия 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   4 

Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, Тамбовский 
государственный технический университет, Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика С П  Королева, 
Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, Винницкий 
национальный технический университет, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Саратовский 
государственный технический университет, Россия 
Попова Таисия Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, Российский 
университет дружбы народов, Россия 
Растрыгина Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира 
Винниченко, Шевченко, 1, г  Кропивницкий, Украина 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Россия 
Резников Андрей Валентинович, доктор экономических наук, доцент, Московский 
государственный технологический университет "Станкин", Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина 
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, Институт 
водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, 
Украина 
Рылов Сергей Иванович, кандидат экономических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Савельева Нелли Александровна, доктор экономических наук, профессор, 
Сочинский государственный университет, Россия 
Сафаров Артур Махмудович, доктор филологических наук, старший 
преподаватель, Россия 
Светлов Виктор Александрович, доктор философских наук, профессор, 
Петербургский государственный университет путей сообщения, Россия 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор, Ивано-
Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия 
Сидорович Марина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 
Херсонский государственный университет, Украина 
Сирота Наум Михайлович, доктор политологических наук, профессор, 
Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия 
Смирнов Евгений Иванович, доктор педагогических наук, профессор, Ярославский 
государственный педагогический университет им  К Д  Ушинского, Россия 
Соколова Надежда Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, Ижевский 
государственный технический университет, Россия 
Стародубцев Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Стегний Василий Николаевич, доктор социологических наук, профессор, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет, Россия 
Степенко Валерий Ефремович, доктор юридических наук, доцент, Тихоокеанский 
государственный университет, Россия 
Стовпец Александр Васильевич, доктор философских наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Стовпец Василий Григорьевич, кандидат филологических наук, доцент, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Стрельцова Елена Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, Южно-
Российский государственный технический университет (НПИ), Россия 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Национальный 
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Сухова Мария Геннадьевна, доктор географических наук, доцент, Горно-
Алтайский государственный университет, Россия 
Тарарико Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Украина 
Тарасенко Лариса Викторовна, доктор социологических наук, профессор, Южный 
федеральный университет, Россия 
Тестов Борис Викторович, доктор биологических наук, профессор, Тобольская 
комплексная научная станция УрО РАН, г Тобольск, Россия 
Токарева Наталья Геннадьевна, кандидат медицинских наук, доцент, Медицинский 
институт ФГБОУ ВО "МГУ им  Н П  Огарева, Россия 
Толбатов Андрей Владимирович, кандидат технических наук, доцент, Сумський 
національний аграрний університет, Украина 
Тонков Евгений Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, Юридический 
институт Национального исследовательского университета «Белгородский 
государственный университет», Россия 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, Украина 
Тунгушбаева Зина Байбагусовна, доктор биологических наук, Казахский 
Национальный Педагогический Университет имени Абая, Казахстан 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, Николаевский 
государственный университет им В О Сухомлинского, Украина 
Фатеева Надежда Михайловна, доктор биологических наук, профессор, Тюменский 
государственный университет, Россия 
Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, Башкирский 
государственный Университет (Стерлитамакский филиал), Россия 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и 
газа, Украина 
Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 
Новгородский государственный университет, Россия 
Федянина Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 
Дальневосточный федеральный университет, Россия 
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, профессор, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия 
Ходакова Нина Павловна, доктор педагогических наук, доцент, Московский 
городской педагогический университет, Россия 
Хребина Светлана Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 
Пятигорский государственный лингвистический университет, Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, Запорожская 
государственная инженерная академия, Украина 
Чигиринская Наталья Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, 
Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Чурекова Татьяна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, Россия 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук, профессор, 
Черновицкий национальный университет им  Ю  Федьковича, Украина 
Шаповалов Валентин Валерьевич, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская медицинская академия последипломного обучения, Украина 
Шаповалов Валерий Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская областная государственная администрация, Украина 

Шаповалова Виктория Алексеевна, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина 
Шарагов Василий Андреевич, доктор химических наук, доцент, Бельцкий 
государственный университет "Алеку Руссо", Молдова 
Шевченко Лариса Васильевна, доктор ветеринарных наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Шепитько Валерий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 
Национальный юридический университету имени Ярослава Мудрого, Украина 
Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Одесский 
национальный морской университет, Украина 
Шишка Роман Богданович, доктор юридических наук, профессор, Национальный 
авиационный университет, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия 
Элезович М  Далибор , доктор исторических наук, доцент, Приштинский 
университет  K  Митровицa, Сербия 
Яровенко Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Морской 
государственный университет имени адмирала Г И  Невельского, Россия 
Яценко Александр Владимирович, профессор, Институт морехозяйства и 
предпринимательства, Украина 
Евстропов Владимир Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
Российская таможенная академия, Россия 
Кононова Александра Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Украина 
Титова Светлана Викторовна, кандидат географических наук, доцент, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
Татарчук Театьяна Васильевна, кандидат технических наук, НУ "Запорожская 
политехника", Украина 
Чупахина Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, Украина 
Бойко Руслан Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Хмельницкий 
национальный университет, Украина 
Воропаева Татьяна Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
Захаренко Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Киркин Александр Павлович, кандидат технических наук, доцент, Приазовский 
государственный технический университет, Украина 
Кияновский Александр Моисеевич, кандидат химических наук, доцент, 
Херсонский государственный аграрный университет, Украина 
Тхаркахова Ирина Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
Адыгейский государственный университет, Россия 
Ветровой Андрей Орестович, кандидат технических наук, доцент, Тернопольский 
национальный экономический университет, Украина 
Ходаковская Ольга Васильевна, доктор экономических наук, старший 
науч сотрудник, Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", 
Украина 
Шатковский Андрей Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, Институт 
водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, 
Украина 
Катеринчук Иван Степанович, доктор технических наук, профессор, Национальная 
академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана 
Хмельницкого, Украина 
Гончаренко Игорь Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Горностай Орислава Богдановна, кандидат технических наук, доцент, Львовский 
государственный университет безопасности жизнедеятельности, Украина 
Станиславчук Оксана Владимировна, кандидат технических наук, доцент, 
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, 
Украина 
Мирус Александр-Зиновий Львович, кандидат химических наук, доцент, 
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, 
Украина 
Нашинець-Наумова Анфиса Юрьевна, доктор юридических наук, доцент, Киевский 
университет имени Бориса Гринченко, Украина 
Киселев Юрий Александрович, доктор географических наук, профессор, Уманский 
национальный университет садоводства, Украина 
Смутчак Зинаида Васильевна, доктор экономических наук, доцент, Летная 
академия Национального авиационного университета, Украина 
Поленова Галина Тихоновна, доктор филологических наук, профессор, Ростовский-
на-Дону государственный экономический университет, Россия 
Макеева Вера Степановна, доктор педагогических наук, профессор, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Россия 
Бунчук Оксана Борисовна, доктор юридических наук, доцент, Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича, Украина 
Гладух Евгений Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор, 
Национальный фармацевтический университет, Украина 
Бенера Валентина Ефремовна, доктор педагогических наук, профессор, 
Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса 
Шевченко, Украина 
Демеяненко Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Национальный педагогический университет им  Драгоманова, Украина 
Макаренко Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 
Донбасский государственный педагогический университет, Украина 
Харковлюк-Балакина Наталья Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент, 
ГУ "Институт геронтологии НАМН Украины", Украина 
Чушенко Валентина Николаевна, кандидат фармацевтических наук, доцент, 
Национальный Фармацевтический университет, Украина 
Малинина Нина Львовна, доктор философских наук, доцент, Дальневосточный 
федеральный университет », Россия 
Бруханский Руслан Феоктистович, доктор экономических наук, профессор, 
Западноукраинский национальный университет, Украина 
Заставецкая Леся Богдановна, доктор географических наук, профессор, 
Тернопольский национальный педагогический университет им  В Гнатюка, 
Украина 
Калабская Вера Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, Уманский 
государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Украина 
Кутищев Станислав Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 
ВГТУ, Россия 
Пикас Ольга Богдановна, доктор медицинских наук, профессор, Национальный 
медицинский университет имени А А  Богомольца, Украина 
 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   5 

CID: BE14-008 
УДК 621.74 

INFLUENCE OF EXTRACTION REGIMES ON PROPERTIES 
CONTACT WIRE 

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВИТЯЖКИ НА ВЛАСТИВОСТІ КОНТАКТНОГО ДРОТУ 
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d.t.s., prof. / д.т.н., проф. 
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Анотація. Представлено оптимальні умови одержання мідного дроту з якісною 
поверхнею методом безперервного лиття та встановлено взаємозвʼязок між структурою 
зразків і фізико-механічними властивостями. Дослідження проводили на установці 
безперервного лиття з різним шагом витяжки загатовки. Встановлено, що за рахунок зміни 
шагу витяжки з 3,3 на 8,2 мм можна підвищити продуктивність праці та суттєво 
зменшити затрати у виробництві контактного дроту. 

Ключові слова: мідний дріт, фізико-механічні властивості, макроструктура, 
електропровідність. 

Abstract. The optimal conditions for obtaining copper wire with a high-quality surface by 
continuous casting are presented and the relationship between the structure of the samples and 
physical and mechanical properties is established. The study was performed on a continuous 
casting installation with different pitch of the workpiece. It is established that by changing the pitch 
of the hood from 3.3 to 8.2 mm can increase productivity and significantly reduce costs in the 
production of contact wire. 

Keywords: copper wire, physical and mechanical properties, macrostructure, electrical 
conductivity. 

ВСТУП.  
Відомо, що технічна мідь має порівняно високі значення теплопровідності, 

електропровідності та корозійної стійкості. При цьому чистота Cu, яка 
використовується для технічних цілей, також дуже важлива. Необхідно знати 
вміст кисню в міді, тому що він мало розчинний в ній в твердому стані. При 
кристалізації кисень виділяється у вигляді евтектики Cu-Cu2O, яка 
розміщається на границях кристалів (зерен), що і приводить до погіршення 
технологічних та корозійних властивостей. Рекристалізація технічно чистої 
деформованої міді протікає при температурах 180-230 oС, а при велечині зерна 
~8 мкм рекристалізація іде при кімнатній температурі. Важливо те, що мідь, яка 
містить кисень, проявляє все таки високу електропровідність – в еталонному 
відпаленому стані 100% IACS (International Association of Classification 
Societies), але порівняно низьку міцність (порядку 300-400 МПа). Для 
забезпечення високої міцності мідних дротів використовують різні сплави на 
основі Cu. При такому підході досягають міцність порядка 800 МПа. Однак при 
цьому падає елетропровідність до 10-35 % IACS. Виходом з цього може бути 
використання субмікро- або наноструктурної технічної міді. В даному випадку 
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можна досягти значне зміцнення останньої при незначному зменшені 
електропровідності. Для формування субмікро- та наноструктурного стану в 
обʼємних заготовках набуває процес обробки ультразвуком та різними 
методами обробки тиском. 

Процес твердіння заготовок та формування їх структури в значній мірі 
визначається, як тиском розплаву, який знаходиться у міксері-
металоприймальнику, так і великою швидкістю тепловідведення. В звʼязку з 
цим заготовки, які одержано безперервним литвом, не мають дефектів, що 
характерно для традиційних методів лиття. Злами характеризуються щільною 
структурою дрібнокристалічної будови. При підтримуванні технологічних 
параметрів лиття відсутня пористість, газові раковини, шлакові включення та 
інш. ливарні дефекти. Поверхня заготовок в основному гладка та не має 
пригару. Все це дозволяє досягти виходу якісного литва більше ніж 90 %, шо 
неможливо одержати за допомогою інших методів лиття. 

Як сказано вище, якість мідного дроту суттєво також залежить від способу 
його одержання. Наприклад, при безперервному литті часто зустрічаються такі 
дефекти, як підкоркові газові раковини і пори, тріщини та недоливи, а також 
міжкристалітні тріщини. Вони часто приводять до розривів. Причиною таких 
дефектів є шкідливі домішки, низька температура литва та умови тепловідводу 
при кристалізації. При цьому необхідно відмітити, що практично неможливо 
контролювати наростання твердої кірки  у литій загатовці в зонах первинного 
та вторинного охолодження під час безперервного горизонтального литва. 
Протягом довгого часу визначали та випробували в промислових умовах 
технологічні умови, які забезпечували одержання виливків з якісною 
поверхнею [1-3]. Наприклад, при литті міді зі швидкістю вище допустимої 
виникають вісьові горячі тріщини. Висока швидкість витяжки та температура 
лиття, також інтенсивне охолодження приводять до формування великої 
стовбчастої структури та підвищують віроємність утворення тріщин. Якість 
виробів визначається їх кристалічною структурою, рівнем механічних 
експлуатаційних властивостей та їх рівномірностю за хімічним складом. Всі ці 
фактори в значній мірі залежать від технологічних параметрів плавки і лиття: 
технології плавки, температури, швидкості лиття і витяжки, умов охолодження 
та інш. [4].  

При безперервному та напівбезперервному способі литва розплав, який 
подається в кристалізатор з високою температурою кристалізується 
нерівномірно, тому що центральна частина виливка твердне повільніше ніж 
поверхневий шар. Це зачасто і приводить до утворення горячих трішин [5,6]. 

МЕТА РОБОТИ.  
Таким чином, метою даної роботи було визначення оптимальних умов 

одержання мідного дроту з якісною поверхнею методом безперервного лиття та 
встановлення взаємозвʼязку між структурою (макро- і мікроструктурою) зразків 
і фізико-механічними властивостями. 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ.  
Дослідження проводили на установці безперервного лиття з різним шагом 

витяжки загатовки. Її загальний вигляд представлено на рис. 1. Сировиною 
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слугувала вторинна попередньо рафінована мідь. Хімічний склад Cu показано в 
таблиці.  

 

 
Рис.1. Фрагмент 

лабораторної установки 
для вертикального 

лиття мідних прутків 

Таблиця 
Хімічний склад вторинної рафінованої міді 

 

Cu (99,9930 % мас. дол.) 
вміст домішок, % мас. дол. 

Ag 2,04⋅10−3 Zn 2,64⋅10−4 Cr 3,22⋅10−5 
Fe 1,33⋅10−3 Mn 1,05⋅10−4 P 2,86⋅10−5 
Pb 1,03⋅10−4 Te 8,40⋅10−5 Se 3,22⋅10−5 
Sn 2,52⋅10−4 Bi 5,50⋅10−5 Al 6,36⋅10−5 
Ni 5,39⋅10−4 As 3,21⋅10−5 Cd 9,70⋅10−6 
Sb 1,73⋅10−4 Si 1,83⋅10−5 Mg 3,90⋅10−6 
S 1,25⋅10−4 Co 4,99⋅10−5 О2 1,71⋅10−7 

 

 
Після різної швидкості витяжки вирізали зразки для дослідження 

фізичних, механічних властивостей та макро- і мікроструктури. На рисунках 2-
5 представлено залежності впливу шагу витяжки на дані характеристики.  
 

 
Рис. 2. Залежність кількості 

обертів скручування до 
руйнування литого мідного  

дроту від шагу витяжки 

 
Рис. 3. Залежність відносного 
видовження литого мідного  

дроту від шагу витяжки 
 

 
Рис. 4. Залежність міцності на 

розрив литого мідного  
дроту від шагу витяжки 

 
Рис. 5. Залежність питомого 

електроопору литого мідного  
дроту від шагу витяжки 

 
Щодо механічних властивостей, то вони суттєво не залежать від шагу 

витяжки. Однак, дослідження показали, що максимальні значення одержаних 
величин спостерігаються при шагу витяжки 8,2 мм.   
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ВИСНОВКИ.  
Експериментально показано, що оптимальним шагом витяжки при 

безперервному литті міді є 8,2 мм, який забезпечує достатній час для 
кристалізації і при цьому передача тепла від металоприймача не завдає 
відповідного впливу. 
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Аннотация. В работе рассматриваются методика расчета остаточного ресурса 
мостовых инженерных сооружений основанная на анализе результатов визуального 
осмотра конструкций инженерного сооружения. Проводится экспертная оценка 
поврежденности элементов конструкции сооружения и рассчитывается остаточный 
ресурс, как доля единицы. 

Ключевые слова: мостовые сооружения, техническое состояние, уровни, визуальный 
осмотр, экспертная оценка, коэффициент значимости, остаточный ресурс. 

Abstract. The paper considers the methodology for calculating the residual life of bridge 
engineering structures based on the analysis of the results of visual inspection of engineering 
structures. An expert assessment of the damage to structural elements of the structure is carried out 
and the residual resource is calculated as a fraction of a unit. 

Key words: bridge construction, technical state levels, visual inspection, expert evaluation, 
relevance factor, residual life. 

Вступление. 
Техническое состояние строительных конструкций инженерных 

сооружений подразделяется на пять уровней: исправное; работоспособное; 
ограниченно работоспособное; неработоспособное (недопустимое) и 
аварийное.  

Отнесения объекта к тому или иному состоянию зависит от выбора 
критериев оценки. Это же относится и к расчету остаточного ресурса.  

Критериями расчета остаточного ресурса сооружений, в частности, могут 
быть: физический износ; статическая прочность с учетом дефектов и 
температурного воздействия; коррозия; усталость.  

В настоящее время в нормативной литературе уже существует расчет оста 
точного ресурса нефтепродуктопроводов [1], резервуаров и лифтового 
оборудования [2]. В горнорудной и угольной промышленности существует 
достаточно точная методика определения остаточного ресурса драги – горно-
обогатительного агрегата, установленного на плавучую платформу. 
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Впервые обобщение всех расчетов по надежности для создания методики 
по определению остаточного ресурса для зданий и сооружений было 
выполнено А.Н. Добромысловым [3, 4]. Его работы послужили основой для 
большинства современных методик расчета. 

Основной текст. 
Предлагаемая методика предназначена для расчета остаточного ресурса в 

зависимости от физического износа и является наиболее приемлемым для 
мостовых инженерных сооружений, поскольку другие методы более сложные с 
точки зрения их реализации.  

Методика основана на анализе результатов визуального осмотра 
конструкций инженерного сооружения, экспертной оценке их износа и расчета 
остаточного ресурса как доли от первоначального значения «1» (исправное 
состояние) с учетом значимости каждой конструкции в инженерном 
сооружении. 

Предлагаемый подход к определению коэффициента значимости 
конструкции как отношения объема возможного обрушения сооружения из-за ее 
аварии к общему объему всего сооружения можно по аналогии подвести под 
определение геометрической вероятности события. 

Расчет объема отдельных конструкций Vi может быть осуществлен на 
основе площади поперечного сечения Ai, определенного по выполненному в 
масштабе чертежу этого сечения (используется графический редактор), длины li 
и количества элементов конструкции Ni 

i i i iV A l N= ⋅ ⋅ . 
Доля каждой конструкции в общем объеме сооружения определяется по 

формуле                                             i
i n

i
i 1

V

V
η

=

=

∑
, 

при этом сумма долей всех конструкций должна быть равна 1. 
Для расчета коэффициента значимости необходимо определить, на какие 

конструкции окажет влияние разрушение других конструкций сооружения.  
Например, разрушение опор ведет к разрушению всей конструкции, и 

коэффициент значимости опор будет равен опор опор1α η= − , разрушение 
дорожного покрытия может привести к разрушению балок и тогда дор балα η=  и 
т.д.  

Для формирования данных к определению коэффициентов значимости 
рекомендуется таблица следующего вида. 

Элементы 
конструкции 

Расчетный объем 
конструкции, м3 

Отношение объема 
конструкции к  
общему объему 

Коэффициент  
значимости, α 

1.     
2.     
3.     

…    
Итого  1,00  
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Для определения остаточного ресурса проводится экспертная оценка 
поврежденности элементов конструкции сооружения.  

К экспертной оценке привлекаются не менее 5 экспертов, мнение которых 
рекомендуется оформлять в виде таблицы следующего вида. 

 
Эксперты Степень поврежденности конструкций сооружения 

1 2 3 4 5 6 
Первый       
Второй       
Третий       

…       
Среднее значение       

 
Заключение и выводы. 
Остаточный ресурс сооружения, как доля от первоначального значения 1 

(исправное состояние), предлагается определять по формуле 
n

i i
1 1 2 2 3 3 n n i 1

ост n
1 2 3 n

i
i 1

( 1 s )
(1 s ) (1 s ) (1 s ) ... ( 1 s )Р ,

...

α
α α α α

α α α α α

=

=

−
− + − + − + + −

= =
+ + + +

∑

∑
 

где α1, α 2, α 3 … αi – коэффициенты значимости элементов конструкции; s1, s2, s3 
… si – среднее значение экспертной оценки степени поврежденности элементов 
конструкции (сооружения). 

Получаемая величина может характеризовать техническое состояние 
сооружения как удовлетворительное, неудовлетворительное или аварийное с 
учетом специфики сооружения. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние качества городской среды на 
морфологические параметры листьев березы повислой. Выявлены закономерности 
изменения морфологии листа в условиях техногенного загрязнения. 

Ключевые слова: береза повислая, морфология листа, флуктуирующая асимметрия, 
стабильность развития.  

Abstract. The paper considers the influence of the quality of the urban environment on the 
morphological parameters of silver birch leaves. Regularities of changes in leaf morphology under 
conditions of technogenic pollution are revealed. 

Key words: drooping birch, leaf morphology, fluctuating asymmetry, developmental stability. 
Введение.  
Деятельность человека оказывает сильное влияние на качество городской 

среды, приводит к накоплению в ней токсичных химических соединений и 
газообразных веществ. Вредные выбросы автотранспорта и промышленных 
предприятий оказывают негативное действие на зеленые насаждения. 
Древесная растительность в условиях городских экосистем изменяет 
микроклимат городских территорий, снижает скорость ветра, уменьшает 
уровень городского шума, задерживает пыль, оказывает антимикробное 
воздействие. 

Для оценки загрязнения окружающей среды городских экосистем чаще 
всего используют многолетние древесные растения, которые могут 
нейтрализовать и поглощать часть атмосферных загрязнителей и удерживать 
пылевые частицы (Опекунова, 2016). 

Среди древесных растений в качестве биоиндикаторов чаще всего 
используют берёзу повислую (Betula pendula Roth.). Листья березы имеют 
билатерально симметричную листовую пластинку, которая реагирует на 
изменения состояния окружающей среды. При техногенном воздействии 
окружающей среды увеличивается флуктуирующая асимметрия, что приводит к 
появлению асимметричности в строении листа (Захаров и др., 2001; Лайус и 
др., 2009).  

В исследованиях, проведенных в ряде городов, выявлены нарушения 
стабильности развития листьев березы повислой под влиянием загрязнения 
воздушной среды. Значительными изменениями и нарушениями стабильности 
развития характеризовались листья берез, которые произрастали в местах с 
интенсивной транспортной нагрузкой и высоким уровнем загрязнения.  
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Интенсивность изменения показателей флуктуирующей асимметрии у 
листьев березы зависит от расстояния до источника загрязнения, интенсивности 
и направления ветровых течений, количества осадков, открытостью местности, 
особенностей рельефа (Соколова, Тиньгаева, 2008).  

Результаты исследования.  
Цель нашего исследования явилась оценка морфологических параметров 

листьев березы в условиях города Новоалтайска. Город Новоалтайск 
расположен в центральной части Алтайского края в нижнем течении реки 
Чесноковка. Материал для исследования отбирался на 18 пробных площадках с 
разной степенью загрязнения воздушной среды: контроль (лес), пойма реки, 
автомагистрали, железная дорога, заводы (Алтайвагон, Мачтопропиточный 
завод). Сбор листьев проводился в конце июля, после завершения роста 
листьев. Всего было собрано ипроанализировано 3600 листьев березы. 

Для оценки флуктуирующей асимметрии были проведены измерения 5 
морфологических параметров листа: ширина левой и правой половинок листа, 
длина второй от основания листа жилки второго порядка, расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка, расстояние между 
концами первой и второй жилок второго порядка, угол между главной жилкой 
и второй от основания листа жилкой второго порядка (Баранов, Бурдакова, 
2015). 

Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали 
пятибалльную шкалу, в которой 1 балл – условная норма; 5 баллов – 
критическое значение, которое характеризует неблагоприятные условия 
произрастания, когда растение находится в сильно угнетенном состоянии; 
значения в 3–4 балла соответствуют значительным отклонениям от нормы 

Результаты исследования показали, что на контроле средняя длина листьев 
березы составляет 50,1±0,3 мм (табл. 1). Длина листьев берез, растущих в 
пойме реки, не отличалась от контроля. Длина листьев берез, растущих вдоль 
автомагистралей и вдоль железной дороги, была достоверно выше по 
сравнению с контролем на 15–17%.  Длина листьев берез, растущих около 
заводов, была достоверно ниже по сравнению с контролем на 9–11%.  

Таблица 1 
Изменение морфологических параметров листьев березы в условиях 

техногенного загрязнения 
Место сбора Длина листа, мм Ширина листа, мм Длина черешка, 

мм 
Контроль (лес) 50,1 ± 0,3 36,7 ± 0,5 16,9 ± 0,2 
Пойма реки 50,2 ± 0,5 36,9 ± 0,2 16,4 ± 0,2 
Автомагистрали 57,9 ± 0,7 41,6 ± 0,2 18,6 ± 0,1 
Железная дорога 58,9 ± 0,4 44,5 ± 0,6 26,3 ± 0,6 
Мачтопропиточный 
завод 

54,7 ± 0,1 40,9 ± 0,3 24,5 ± 0,3 

Алтайвагон 59,5 ± 0,3 41,8 ± 0,4 18,5 ± 0,4 
 

Примечание: 59,5 ± 0,3 – значение достоверно при р≤0,05 
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Средняя ширина листьев березы на контроле составила 36,7±0,5 мм. 
Ширина листьев берез, растущих в пойме реки, достоверно не отличалась от 
контроля. Максимальная ширина листьев выявлена у берез для берез, растущих 
около автомагистралей и вдоль железной дороги. Ширина листьев берез в этих 
точках достоверно выше по сравнению с контролем на 13–21% (табл. 1). Также 
достоверно отличалась по сравнению с контролем средняя ширина листьев у 
берез, произрастающих около заводов, на 10–11%. 

Средняя длина черешка у листьев берез, произрастающих на контроле, 
составила 16,9±0,2 мм. Листья берез, растущих в пойме, не отличались по 
длине черешка от контроля. Длина черешка листьев берез, растущих при 
разных уровнях техногенного загрязнения, достоверно была выше на 9–55% 
(табл. 1). 

Таким образом, морфологические параметры листьев (длина и ширина 
листьев, длина черешка) у березы повислой достоверно изменяются по 
сравнению с контролем по мере повышения уровня загрязнения, что является 
адаптивной физиологической реакцией растения на загрязнение и разрушение 
пигментного комплекса. 

Оценка стабильности развития листьев березы в условиях г. Новоалтайска 
выявила следующие особенности. Показатель флуктуирующей асимметрии 
варьировал от 0,036 до 0,062 (табл. 2); наибольшие значения величины 
асимметрии характерны для берез, растущих около заводов.       

                                                 Таблица 2 
Показатель флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой 

Место сбора Величина 
асимметрии 

Стабильность 
развития, баллы 

Характеристика 
развития 

Контроль (лес) 0,036 I условная норма 
Пойма реки 0,037 I условная норма 
Автомагистрали 0,043 II незначительные 

отклонения  
Железная дорога 0,047 III средний уровень 

отклонения  
Мачтопропиточный 
завод 

0,057 V угнетенное 
состояние 

Алтайвагон 0,062 V угнетенное 
состояние 

 
Наиболее оптимальные условия произрастания для березы отмечены на 

контроле и в пойме реки. Степень нарушения стабильности развития листьев 
березы повислой в условиях города Новоалтайска варьирует от незначительных 
отклонений от нормы (автомагистрали) до среднего уровня отклонения 
(железная дорога) и сильно угнетенного состояния (заводы). 

Заключение.  
Таким образом, большинство мест произрастания берез, растущих в г. 

Новоалтайске, характеризуются неблагоприятными условиями, в которых 
происходит достоверное изменение по сравнению с контролем 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   15 

морфологических параметров листьев, нарушение симметрии билатеральных 
морфологических признаков. 

Интегральный показатель стабильности развития листьев берез, растущих 
в г. Новоалтайске, изменяется от условно нормального (контроль, пойма реки), 
до критического (заводы), при котором наблюдается нарушение симметрии 
морфологических признаков. 
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Анотація. Однією з малопоширених бобових культур, яку з успіхом можна 
вирощувати в Україні є доліхос. Впровадження цієї маловідомої культури в овочівництво і 
городництво стримується відсутністю технології вирощування. Серед основних 
технологічних заходів, спрямованих на підвищення врожайності, важлива роль належить 
вибору оптимального терміну сівби.  

Метою досліджень було виявлення адаптивних властивостей рослин доліхоса на 
основі вивчення термінів сівби для конвеєрного надходження продукції в умовах Лісостепу 
України.  

Досліди з вивчення термінів сівби на ріст і розвиток доліхоса були закладені в 2016-
2018 рр. на колекційних ділянках НЛ "Плодоовочевий сад" НУБіП України в Київській 
області. Вивчали терміни сівби: ІІІ декада квітня – 27.04, І декада травня – 10.05, ІІІ декада 
травня – 25.05, І декада червня – 08.06. За контроль було взято ІІІ декаду квітня. Схема 
сівби була однаковою для всіх варіантів досліджень – 70 × 20 см з густотою рослин 71 тис. 
шт./га.  

За перших і других термінів сівби ріст і розвиток рослин доліхоса проходив 
оптимально, завдяки чому зростала продуктивність рослини. Оптимальним терміном сівби 
для доліхоса виявилася I декада травня (10.05), за якого формувалася урожайність бобів-
лопаток та зеленого горошку відповідно 3,4 та 2,1 т/га. 

Ключові слова: доліхос, терміни сівби, достигання бобів, урожайність, боби лопатки, 
нестигле насіння.  

Abstract. One of the widespread legumes that can be successfully grown in Ukraine is 
dolichos. The introduction of this little-known culture into horticulture is limited by the lack of 
cultivation technology. Among the main technological measures aimed at increasing the yield, the 
important role is to choose the optimal sowing dates. 

The purpose of the research was to identify the adaptive properties of dolichos plants on the 
basis of the study of sowing time for line production in the conditions of the Forest-Steppe of 
Ukraine. According to the purpose, it was envisaged to economically valuable features on the 
sowing dates. 

Experiments on sowing time for growth and development of dolichos were laid in 2016-2018 
at the collection areas of "Fruit and vegetable garden" of NUBIP of Ukraine in Kyiv region. The 
time of sowing was studied: the third decade of April - 27.04, the first decade of May - 10.05, the 
third decade of May - 25.05, and the first decade of June - 08.06. The control was taken in the third 
decade of April. The sowing scheme was the same for all variants of studies - 70 × 20 cm with a 
plant density of 71 thousand units / hectare.  

During the first and second terms of sowing, the growth and development of dolichos plants 
was optimal, due to which the productivity of the plant increased. The optimal sowing date for 
dolichos was the first decade of May (10.05), during which the yield of bean blades and green peas 
was formed, respectively, 3.4 and 2.1 t / ha. 

Key words: dolichos, timing of sowing, ripening of beans, yield, bean blades, immature seeds. 
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Вступ.  
В овочівництві існує бaгaто невирiшених проблем, серед яких видiляються 

тaкi, як недостaтнє видове рiзномaнiття овочевих культур, низькa урожaйнiсть 
тa якiсть овочевої продукцiї. Водночас гостро стоять питaння щодо 
зaбезпечення нaселення продуктaми хaрчувaння, багатих нa бiлок, якого не 
достатньо у щоденному харчуванні кожної людини. Високою цінністю 
характеризуються маловідомі бобові культури [2,3,4]. 

Серед родини бобових є один цікавий рід – доліхос (Dolichos L). Серед 60 
видів з цієї родини поширився лише один вид – доліхос лобія, або гіацинтові 
боби (Dolichos lablab L). У південних країнах рослина цінується за лікувальні 
властивості та їстівне насіння, а в Європі – за декоративність. Боби красивого 
анторціаново-червоного кольору, мають пергаментний шар, тому в їжу 
використовують лише нестигле (тип фляжеоль) і стигле насіння. Продукція 
доліхоса вважається важливою лікарською сировиною для розчинення каменів 
в нирках [1,2,3]. Серед технологічних елементів, за яких можливо отримати 
високу врожайність бобів-лопаток доліхоса для отримання зеленого горошку є 
оптимальні терміни сівби. 

Щодо вибору оптимального терміну сівби доліхоса відсутні науково-
теоретичні обґрунтування. Все це свідчить про необхідність вивчення і 
встановлення найбільш оптимальних термінів сівби для рослин доліхоса в 
Правобережному Лісостепу України, за яких будуть створюватися оптимальні 
умови для росту і розвитку рослин та формування врожаю [4].  

Метою досліджень було виявлення адаптивних властивостей доліхоса на 
основі вивчення впливу термінів сівби на урожайність бобів-лопаток для 
отримання нестиглого насіння в умовах Київської області.  

Основний текст.  
Досліди з вивчення термінів сівби на ріст і розвиток доліхоса були 

закладені в 2016-2018 рр. на колекційних ділянках НЛ "Плодоовочевий сад" 
НУБіП України в Київській області. Вивчали терміни сівби: ІІІ декада квітня – 
27.04, І декада травня – 10.05, ІІІ декада травня – 25.05, І декада червня – 08.06. 
За контроль було взято ІІІ декаду квітня. Схема сівби була однаковою для всіх 
варіантів досліджень – 70 × 20 см з густотою рослин 71 тис. шт./га. В усіх 
дослідах проводили фенологічні спостереження, біометричні вимірювання 
рослин, облік врожаю [5]. 

Доліхос вирощували за технологією, яка дає можливість максимально 
реалізувати продуктивність культури за умов дотримання вимог вирощування 
на кожному етапі органогенезу [6]. 

Зa результaтaми дослiджень встaновлено, що на господaрсько-цiннi 
покaзники доліхоса впливали терміни сiвби (тaбл. 1). 

Нa продуктивнiсть i середню врожaйнiсть бобiв лопaток суттєво вплинув 
термін сiвби. Крiм того, встaновленa суттєвa рiзниця мiж контролем тa другим 
терміном сiвби у 2017 та 2018 рр. Однaк нижчу рiзницю зa господaрсько-
цiнними ознaкaми отримaно зa літньої сівби (08.06). 

У середньому за три роки зa рaнньовесняного терміну сiвби 
продуктивнiсть рослин у доліхоса стaновилa 41,2 г. Зa бiльш пiзнiх термінiв 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   18 

сiвби продуктивнiсть рослин у доліхоса знижувaлaся i меншою виявилaся зa 
лiтньої сiвби тa стaновилa 35,6 г, що нa 5,6 г менше контролю. Однак за 2-го 
терміну сівби (10.05) продуктивність рослин була більшою 48,4 г., що на 7,2 г 
більше за контроль. 

          Таблиця 1 
Урожайність товарних бобів-лопаток доліхоса залежно від терміну сівби, 

тис. шт./га (середнє за 2016-2018 рр.) 
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Приріст 
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2016 р. 

 
2017 р. 

 
2018 р.  

т/га 
 

% 

III декада квітня (27.04)– 
контроль 41,2 3,1 3,0 2,6 2,9 0 100 

I декада травня (10.05) 48,4 3,2 3,5 3,5 3,4 +0,5 +17 
III декада травня (25.05) 37,6 2,9 2,7 2,5 2,7 -0,2 -7 
I декада червня (08.06) 35,6 2,8 2,4 2,3 2,5 -0,4 -14 

НІР05 3,7 0,5 0,3 0,7 0,4  
 
Продуктивність рослин доліхоса впливала на їхню середню урожайність 

бобів-лопаток. Вищу масу бобів з рослини отримано у доліхоса за другого 
терміну сівби (08.05), яка становила 48,4 г. Водночас нижчу різницю між 
контролем виявлено у виду за літніх термінів сівби, що становила 35,6 г. 
Середня урожайність бобів доліхоса становила за цих термінів сівби 2,5 т/га. Це 
пояснюється тим, що високі температури у культури вплинула на швидше 
проходження всіх фаз росту і розвитку та формування низької якості врожаю 
бобів. 

Пізньовесняні терміни сівби (08.05) забезпечили середню урожайність 
нестиглого насіння 2,1т/га, що на 0,3 т/га більше порівняно з контролем (табл. 
2). Це зумовлено вищою урожайністю бобів-лопаток за даного терміну сівби, 
яка становила в середньому за три роки 3,4 т/га. Кухонні відходи після 
вилущення зеленого горошку із стулок доліхоса становила 60 %. 

Суттєво нижчу врожайність нестиглого насіння отримано за останнього 
терміну сівби (08.06) і становила – 1,5 т/га, що на 0,3 т/га менше порівняно із 
контролем. Це зумовлено високими температурами під час цвітіння і 
плодоношення, що впливало на меншу кількість бобів-лопаток, в яких 
формується нестигле насіння. Причому на 6% урожайність нестиглого насіння 
встановлено нижчою і за третього терміну сівби у кінці травня. Високі 
температури сприяли швидшому проходженню всіх фенологічних фаз росту і 
розвитку рослин порівняно із ранніми термінами, однак більшому формуванню 
бобів протягом вегетаційного періоду. Тому саме III декада травня (25.05) та I 
декада червня (08.06) не придатна для вирощування доліхоса без опор у 
відкритому ґрунті в Лісостепу України. 
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Таблиця 2 
Вплив термінів сівби на урожайність зеленого горошку доліхоса 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

 
Строк сівби 

 

Урожайність зеленого 
горошку, т/га 

С
ер

ед
ня

 у
ро

ж
ай

ні
ст

ь 
зе

ле
но

го
 го

ро
ш

ку
, т

/г
а 

Приріст 
урожайності 

 
2016 р. 

 
2017 р.  

 
2018 р.  

т/га 
 

% 

III декада квітня (27.04)–контроль 1,8 1,6 2,0 1,8 0 100 
I декада травня (10.05) 2,2 1,8 2,3 2,1 +0,3 +17 

III декада травня (25.05) 1,5 1,6 2,0 1,7 -0,1 -6 
 I декада червня (08.06) 1,4 1,8 1,3 1,5 -0,3 -7 

НІР05 0,27 Fфакт.<Fтеор 0,25 0,24  
 

Заключення і висновки. Одержані результати свідчать, що різні терміни 
сівби істотно впливають на господарсько-цінні показники доліхоса. За перших 
та других термінів сівби (III декада квітня – I декада травня) ріст і розвиток 
рослин доліхоса проходив оптимально, завдяки чому зростала продуктивність 
рослини. Оптимальним терміном сівби для доліхоса виявилася I декада травня 
(10.05), за якого в середньому за три роки формувалася урожайність бобів-
лопаток та зеленого горошку відповідно 3,4 та 2,1 т/га. 
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Антотація. Обґрунтовано необхідність включення посухостійких культур для 

вирощування в умовах Південного Степу України. Наведено дані досліджень щодо впливу 
оптимізації живлення сорго зернового та сафлору красильного, які здатні істотно 
підвищити продуктивність: відповідно до 15,4 і 64,6%. З покращенням живлення внаслідок 
кращих умов росту і розвитку рослини більш ефективно використовують вологу і здатні 
незалежно від кліматичних умов формувати сталу продуктивність. 

Ключові слова: сорго зернове, сафлор красильний, зміни кліматичних умов, 
урожайність зерна, оптимізація живлення. 

Abstract. The need to include drought-resistant crops for cultivation in the conditions of the 
Southern Steppe of Ukraine is justified. There are given the data of studies on the effect of 
optimization of nutrition of grain sorghum and dye safflower, which can significantly increase 
productivity: respectively to 15.4 and 64.6%. With improved nutrition due to better growth and 
development conditions, plants use moisture more effectively and are able to form stable 
productivity regardless of climatic conditions. 

Key words: grain sorghum, dye safflower, changes in climatic conditions, grain yield, 
nutritional optimization. 

В останні роки у зв’язку зі змінами кліматичних умов у зоні Південного 
Степу України бездощові періоди можуть тривати до 100 днів і більше, що не 
дозволяє отримати сходи сільськогосподарських рослин та їх сталу 
продуктивність. Це зумовлює розробляти підходи до вирощування та добирати 
більш посухостійкі культури, такі як сорго і сафлор. 

На збіднених грунтах усі сільськогосподарські культури реагують 
підвищенням урожаю на оптимізацію живлення. 

Це, очевидно, можна пов’язати зі зміною значень вологості грунту, які зі 
зростанням доз удобрення, навпаки, зменшувалися. Адже з більш високим 
рівнем урожаю використовується й значно більша кількість вологи рослинами, 
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хоч це відбувається значно ефективніше порівняно з рослинами контрольного 
неудобреного варіанта у розрахунку на одиницю сформованого врожаю, що 
визначено на багатьох культурах, у тому числі і нашими дослідженнями. 

Дослідження з сорго зерновим підтверджено, що воно, як і інші 
сільськогосподарські культури, істотно реагує на добрива підвищуючи зернову 
продуктивність (табл. 1). 

Таблиця 1 
Урожайність зерна сорго залежно від мінерального живлення, т/га 

Норми добрив 2014 р. 2015р. 2016 р. Середнє за 
2014-2016 рр. 

Приріст до контролю 

т/га % 
Без добрив (контроль) 3,85 2,80 5,25 3,96 0,0 0,0 
N45P45 4,03 2,86 5,58 4,16 0,20 5,1 
N45P45K30 4,07 2,99 5,42 4,16 0,20 5,1 
N90P90 4,34 3,73 5,53 4,53 0,57 14,4 
N90P90K60 4,38 3,65 5,68 4,57 0,61 15,4 
НІР 05, т/га 0,11 0,09 0,15    

 
Аналогічно посухостійкою культурою є і сафлор красильний. Ця олійна 

рослина, як і зернове сорго, також є досить стійкою до посухи та позитивно 
реагує на оптимізацію живлення. 

Зростаюче споживання рослинних жирів, підвищення світових цін на 
олійну сировину призвело в Україні до збільшення площ вирощування 
соняшнику – 6,1 млн га, що значно перевищує науково обґрунтовані нормативи 
та спричинює зниження вмісту гумусу, макро- і мікроелементів в ґрунтах, 
погіршення екологічної ситуації. 

Виникає потреба пошуку нових посухостійких та менш вибагливих до 
умов вирощування культур, як біологічного механізму диверсифікації 
виробництва. Однією з таких рослин є сафлор красильний – пластична до 
екстремальних умов олійна та красильна культура, яка в останні роки набуває 
поширення в світовому виробництві. Дана культура має великий потенціал: 
його можна вирощувати у різних природно-кліматичних зонах України, стійкий 
до посухи, обсипання та вилягання посівів, володіє фітосанітарними 
властивостями, є добрим попередником для озимих та ярих культур, може 
забезпечувати високу рентабельність виробництва завдяки невибагливості у 
вирощуванні та значному попиті вирощеної продукції на світовому ринку.  

На сьогодні сафлор вирощують у 60 країнах, але основними світовими 
виробниками сировини є Мексика, Індія, Аргентина, Казахстан та США. В 
Україні площа посівів його залишається досі не значною – біля 5 тис. га у 
Херсонській області. Перспективи у збільшенні посівних площ до 1 млн га в 
Україні є, оскільки сафлор росте навіть на солонцюватих і засолених грунтах в 
умовах степів і напівпустель, площі яких щорічно зростають. 

У середньому за 2017–2019 рр. найбільшими значення таких показників 
структури як кількість корзинок на рослині, розмір кошиків, маса 1000 насінин, 
маса насіння в кошику і маса насіння з 1 рослини визначені за сумісного 
застосування N60P60 з органо-мінеральним добривом Органік Д-2М. Зазначені 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   22 

показники структури врожаю сафлору красильного вплинули на рівень 
урожайності культури (табл.2). 

Таблиця 2.  
Вплив погодних умов та фону живлення на врожайність насіння сафлору 

красильного у роки вирощування, т/га 
Фактор А 

(варіанти живлення) 
Роки досліджень Середнє 

за 2017-2019 рр. 2017 2018 2019 
Контроль * 1,20 0,84 0,93 0,99 
Обробка насіння та посіву рослин 
«Органік Д-2М» 1,25 0,97 1,08 1,10 

N30 P30 1,54 1,14 1,26 1,31 
N30 P30+ «Органік Д–2 М» 1,69 1,25 1,37 1,44 
N60 P60 1,73 1,37 1,50 1,53 
N60 P60+ «Органік Д–2 М» 1,79 1,47 1,63 1,63 
НІР 05, т/га 0,12 0,11 0,12  

*Контроль (без добрив, обробка насіння та посіву рослин водою) 
 
У середньому за три роки досліджень урожайність насіння сафлору 

сформувалась наступним чином: найнижчою – 0,99 т/га вона визначена у 
контролі без добрив за обробки насіння і посіву лише водою. 

Використання для обробок і підживлень органо-мінерального добрива 
«Органік Д-2М» без внесення мінеральних забезпечило отримання врожайності 
на рівні 1,10 т/га, що на 11,1% більше контролю. Значно вищу врожайність 
отримали за внесення під сафлор красильний до сівби мінеральних добрив у 
половинній та повній рекомендованій дозах для цієї культури, а саме по фону 
N30P30 – 1,31, а N60P60 – 1,53 т/га насіння. Ще більшою мірою врожайність 
зростає за умови проведення по зазначених фонах удобрення передпосівної 
обробки насіння і позакореневого підживлення органо-мінеральним добривом 
«Органік Д-2 М» у фазі розетки. У середньому за три роки в цих варіантах 
зібрано 1,44 та 1,63 т/га відповідно, що свідчить про прирости врожайності 
культури від препарату «Органік Д-2М» на рівні 0,13 і 0,10 т/га порівняно до 
досліджуваних варіантів з дозами мінеральних добрив та в межах 0,45–0,64 т/га 
відносно контролю. 

Таким чином, за сумісного застосування мінеральних добрив і препарату 
«Органік Д-2М» урожайність насіння формується істотно вищою, а по фону 
повної дози N60P60 – максимальною, де в середньому за 2017–2019 рр. вона 
склала 1,63 т/га насіння, що на 64,6% перевищило контроль. 
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Анотація. Робота містить тезисні висловлювання з приводу актуальності 

імплементації принципів Сталого розвитку суспільства в економічному просторі України. 
Об’єктом дослідження перспектив та наслідків такого впровадження стали аграрна сфера 
господарювання та її територіальний базис – сільські території країни. Підкреслено, що 
територіальна привабливість сільських територій в подальшому має формуватися на 
засадах врахування триєдиної складової ключових напрямків розвитку – бізнесу, екології та 
громади. Наголошено, що розвиток аграрного бізнесу на засадах сталого розвитку сприяє 
прогресу в соціальній сфері, стійкому економічному зростанню, забезпечує зайнятість 
населення, ефективне управління, що відповідає Цілям сталого розвитку. 

Ключові слова: економіка, аграрний бізнес, сталий розвиток.  
Abstract. The work contains abstracts on the relevance of the implementation of the principles 

of sustainable development of society in the economic space of Ukraine. The object of study of the 
prospects and consequences of such implementation was the agricultural sector and its territorial 
basis - rural areas of the country. It is emphasized that the territorial attractiveness of rural areas 
in the future should be formed on the basis of taking into account the threefold component of key 
areas of development - business, ecology and community. It is emphasized that the development of 
agrarian business on the basis of sustainable development contributes to progress in the social 
sphere, sustainable economic growth, provides employment, effective management that meets the 
Sustainable Development Goals. 

Key words: economy, agrarian business, sustainable development 
Вступ.  
У нинішніх умовах затяжного торгової напруженості і високої політичної 

невизначеності перспективи глобального зростання значно погіршилися. Це 
загрожує підірвати прогрес на шляху до викорінення бідності, підвищення 
рівня життя і створення достатньої кількості гідних робочих місць. В цілому 
уповільнення зростання світової економіки за останній рік супроводжувалося 
різким уповільненням міжнародних торгових потоків і світової виробничої 
активності. На цьому тлі, за оцінками ООН, глобальне зростання сповільнилося 
до 10-річного мінімуму в 2,3 % в 2019 році. Очікується помірне прискорення 
темпів зростання, при цьому середнє зростання світового валового продукту 
прогнозується на рівні 2,5 % в 2020 році і 2,7 % в 2021 році.  

Зростання доходу на душу населення, згідно з прогнозами, складе в 
середньому лише 1,5 %  у 2020 році та 1,7 % в 2021 році, при значних 
відмінностях між регіонами. Фінансова нестабільність, зокрема підвищена 
заборгованість, представляє собою джерело ризику для фінансової стабільності 
і знижує стійкість економіки до потрясінь [1].  
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У той же час короткострокові і довгострокові ризики, пов'язані з 
кліматичною кризою, стають все більш серйозною проблемою для багатьох 
країн. У багатьох країнах соціально-економічні наслідки низьких темпів 
зростання продуктивності праці збільшуються скороченням частки робочої 
сили і збільшенням нерівності в оплаті праці. Для багатьох країн, що 
розвиваються збереження надмірної залежності від сировинних товарів 
залишається ключовою проблемою. Значна кількість країн як і раніше 
страждають від наслідків падіння цін на сировинні товари в 2014-2016 рр., що 
призвело до постійних втрат виробництва і скорочення масштабів бідності. 

А коли в поле зору потрапляють такі країни, як Україна, економіка якої 
серйозно залежить від запасів природнього пального, проблемою є викиди 
парникових газів, надзвичайно важливим є перехід від старої системи 
зростання до нової, більш прогресивної, –  сталої. 

Саме вона покликана забезпечити скорочення викидів парникових газів, 
диверсифікацію енергетичної бази, застосуванням системи альтернативних 
енергоносіїв, долучення до нових енергоефективних технологій, що 
забезпечуватимуться енергією власного видобутку. І всі ці чинники матимуть 
якісно інший кращий та більш ефективний, вплив на процес зростання. 

Безперечно, зазначені зміни матимуть певний ефект на зростання 
економіки в короткостроковій та середньостроковій перспективі. 

Основний текст.  
Економіки стають більш сучасними та більш технологічними, розвивається 

малий та середній бізнес, вдосконалюються виробничі процеси. Все це 
призводить до появи та розвитку нових навичок. Економіка загалом отримує 
новий імпульс до розвитку.  

Вітчизняний агробізнес, особливо, представники великого сегменту галузі, 
все активніше намагається впроваджувати програми сталого розвитку 
підприємництва. Вони передбачають стабілізацію та прогресивний розвиток 
економічної, екологічної та соціальної складових агробізнесу. Це розвиток, 
який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи при цьому під загрозу 
можливість наступних поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток 
передбачає інтегрування цілей високої якості життя, здоров’я та добробуту із 
соціальною справедливістю, забезпеченням здатності планети підтримувати 
життя в усьому його розмаїтті. Змісту поняття «sustainable development» також 
відповідає переклад «життєзберігаючий розвиток». 

В такий спосіб великий бізнес визнав існування глобальних проблем щодо 
захисту навколишнього середовища та соціальної нерівності в людському 
суспільстві. В рамках вирішення цих проблем були сформовані ключові 
критерії формування бізнес-середовища: екологічна, соціальна та управлінська 
стійкість. Вони покликані визначати цінності компаній, моделі їхнього 
управління та відповідність їхніх стратегій в досягненні цілей сталого розвитку 
ведення ними власного бізнесу. Відповідно, екологічні та соціальні принципи 
характеризують рівень функціонування компанії на благо навколишнього 
середовища та суспільства, а належний управлінський принцип – це критерій 
етичності корпоративної політики суб’єкта підприємництва. 



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   25 

Досягнення параметрів розвитку людства, що були офіційно закріплені в 
документі «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development» (Перетворення нашого світу : порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року), підкріплювалися також рішеннями інших 
загальносвітових самітів та зібрань [2]. 

На сьогодні до спектру ключових питань розвитку бізнес-структур в 
контексті стабільного економічного розвитку, в першу чергу, варто віднести 
наступні: скорочення викидів та раціональне використання природніх ресурсів 
в цілому; розвиток «зеленої» енергетики («зелених» технологій) – безпечних 
джерел отримання енергії; подолання соціальної нерівність в суспільстві 
(голод, дитяча праця, бідність); корпоративна соціальна відповідальність, 
волонтерство та соціальний захист та ряд інших. 

Україна, як країна-учасниця ООН, також приєдналася до даного 
глобального процесу і вже в 2020 році звітувала про власні здобутки щодо 
досягнення цілей сталого розвитку.  

В кожній виробничій сфері вітчизняної економіки виділяють свої 
особливості та пріоритети щодо принципів сталого розвитку. Наприклад, в 
аграрній сфері, підприємці мають орієнтуватися на дотримання специфічних 
вимог щодо збереження та примноження продуктивності земельних активів і 
біорізноманіття, використання водних ресурсів, обмеження застосування 
мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, використання 
відповідних видів палива сільськогосподарською технікою та електроенергії на 
потужностях в сфері переробки, забезпечення добробуту та здоров’я утриманих 
домашніх тварин та ін. Крім того, принципи корпоративного управління та 
відповідальності, добросусідство бізнесу з місцевими територіальними та 
громадськими формуваннями, комплаєнс, недопущення дискримінації, а також 
поширення найкращих практик відповідності Цілям серед постачальників та 
споживачів сільськогосподарської продукції мають знаходити своє 
застосування у поведінці агропідприємств на вітчизняному та міжнародних 
ринках, як базові правила поведінки та взаємовідносин. 

Стала діяльність у сфері переробки продукції рослинництва та 
тваринництва стає основою для формування безпечної, поживної системи 
харчування, що може дієво запобігти проблемі голоду. В аграрній сфері 
виробництва, що історично слугувала джерелом отримання продуктів 
харчування, фактично, із покоління в покоління дотримувалися технологічних 
інновацій, що могли б забезпечити оптимізацію та покращення використання 
відповідних природніх ресурсів, зокрема, водних, лісових та земельних, для 
передачі їх наступним поколінням.  

Висновки.  
Сучасний сільськогосподарський сектор невпинно впроваджує інновації 

для просування сталого аграрного виробництва та підвищення сталості 
вітчизняної продовольчої системи, збагачуючи життя для потомків.  

Першочерговими цілями сталого розвитку підприємців в аграрній сфері 
варто визначити наступні: 
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− стабільність та взаємна зацікавленість відносин великих аграрних 
компаній та фермерських господарств – навчання, консалтинг та 
ресурсна підтримка фермерів, постійність взаємозв’язку, допомога та 
підтримка з питань оптимізації витрат, підвищення продуктивності, 
реалізації продукції, збільшення стійкості до кліматичних змін та ін.; 

− покращення якісних характеристик та збереження (примноження) площ 
якісних вітчизняних ґрунтів, розумне використання водних ресурсів та 
примноження біорізноманіття сільських територій; 

− врахування територіальних особливостей та формування механізмів 
захисту інтересів сільського населення в системі харчування та широкій 
сфері аграрного господарювання; 

− сталість розробок інновацій в аграрній сфері, на основі екологічних, 
трудових та соціальних стратегій розвитку довгострокових відносин. 
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Анотація. У статті розглядається дослідження запитів учителів різних 

спеціальностей на курсах підвищення кваліфікації. У зв’язку з карантинними обмеженнями, 
за результатами опитування, побажання вчителів було ураховано для створення 
дистанційних навчальних модулів для слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації.  

Ключові слова: учитель, курси підвищення кваліфікації, післядипломна освіта.  
Abstract. The article examines the study of requests from teachers of different specialties in 

advanced training courses. Due to quarantine restrictions, according to the results of the survey, 
the wishes of teachers were taken into account for the creation of distance learning modules for 
students of advanced training courses. 

Key words: teacher, advanced training courses, postgraduate education. 
Вступ.  
На сучасному етапі модернізації системи освіти й виховання в Україні 

особливої гостроти й актуальності набувають питання підвищення педагогічної 
майстерності вчителів загальноосвітніх шкіл. Одним із пріоритетних напрямків 
реформування вищої професійної освіти, визначеної в Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, поставлено завдання підготовки 
фахівців, здатних до творчої професійної діяльності.  

Основний текст.  
На курсах підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка для учителів усіх 
спеціальностей та вихователів ЗДО з 2017 року було розроблено і впроваджено 
вибірковий модуль з використанням практичних технік арт-терапії: «Арт-
терапія для діагностики і корекції емоційного стану та розвитку творчого 
потенціалу дітей і дорослих». Головне завдання представленого модулю 
полягає у тому, щоб надати слухачам більше корисної інформації за короткий 
час та показати їм практичне впровадження отриманих на курсах знань. Під час 
проходження модулю, з учителями та вихователями ЗДО розглядаються 
основні принципи проведення та інтерпретації арт-терапевтичних методик. 
Зазначається, на що в першу чергу треба звернути увагу в малюнках дітей. 
Також слухачам пояснюють, що після закінчення виконання кожного етапу 
методики необхідно поговорити з дитиною про її малюнок, щоб уникнути 
можливих неправильних висновків про її внутрішній стан. Наприклад, певні 
елементи, що можуть означати наявність у дитини стану агресії або 
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тривожності, можуть бути присутні на малюнку просто тому, що дитина 
психологічно не була налаштована на виконання завдання і щось перехопило її 
увагу, або подивилася, що малює її сусід. Часто буває, що інтерпретатор 
малюнку просто не розуміє символізм закладений маленьким «художником» у 
недосконалі, з точки зору дорослої людини, елементи малюнку.  

З метою підвищення ефективності запропонованого модулю було 
проведено дослідження, у якому взяли 840 учителів різних спеціальностей та 
вихователі ЗДО. Слухачам курсів було запропонували дати відповідь на такі 
питання. 

1. Чи знаєте Ви, що таке арт-терапія? 
2. З яких джерел Ви дізналися про терапію мистецтвом? 
3. Які напрямки арт-терапії Ви знаєте? 
4. Які напрямки арт-терапії Ви вже використовували на практиці? 
5. З якими техніками і прийомами арт-терапії Ви б хотіли познайомитися 

на курсах підвищення кваліфікації? 
За результатами опитування було отримано такі результати. Більшість 

слухачів, а саме 96 % знають що таке арт-терапія. На друге запитання всього 
8 %  респондентів зазначили, що дізнались про арт-терапію із професійних 
курсів; 63 % - почули про неї із Інтернет ресурсів; 26 % відмітили, що дізнались 
про терапію мистецтвом з телевізійної передачі; 3 % вказали, що їм важко 
згадати де саме вони могли почути про терапію мистецтвом. Тому ми 
вважаємо, що дуже важливо саме на курсах підвищення кваліфікації, навчати 
педагогічних працівників методам і принципам арт-терапевтичних технік, тому 
що у Інтернет джерелах та телевізійних передачах це питання частіше 
розглядається в інформаційно-розважальному жанрі. На третє та четверте 
запитання близько 60 % учителів указали, що знають і використовують  
музикотерапію, казкотерапію, пісочну терапія, тобто основні напрямки арт-
терапії. Також більшість слухачів (93 %) на п’яте запитання виявили бажання 
дізнатись нових і незвичайних технік арт-терапії на курсах підвищення 
кваліфікації та дізнатись більше про можливості казкотерапії і пісочної терапії. 

На виконання побажань слухачів наших курсів, у 2020 році було створено 
два окремі модулі: з вивчення різних арт-терапевтичних методик, та  про 
використання казкотерапії у роботі з дітьми 3-х - 9-ти років.  Через введення 
карантинних обмежень ці модулі було перенесено на дистанційну платформу. 

У новому дистанційному модулі, що характеризує загальні принципи і 
техніки арт-терапії, описуються переваги використання даного методу з 
дошкільниками, а також надаються загальні рекомендації щодо його 
використання. Модуль включає три тематичних заняття. У межах першої теми 
слухачам курсів представлено п’ять універсальних арт-терапевтичних вправ, 
які можна опрацьовувати з дітьми у будь-яких життєвих ситуаціях. Друга тема 
містить практичний матеріал, який корисно буде застосувати, якщо у групі є 
дитина, яка має посттравматичний стресовий розлад після розлучення батьків. 
Остання вправа надає можливість отримати уявлення про стан стосунків у сім’ї, 
що формує психологічну атмосферу для дитини, а ігрова форма дозволяє 
встановити контакт з дитиною, визначити її емоційний стан та ставлення до 
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кожного з батьків без зайвого емоційного навантаження. У третій темі 
демонструється багатоманітність арт-терапевтичних прийомів у роботі з 
дошкільниками. Досить часто, коли ми говоримо із слухачами про техніки арт-
терапії, вони уявлять собі лише малюнкові методики. Але палітра  арт-
терапевтичних методів набагато ширша. Тож, у межах третьої теми модуля 
слухачі знайомляться з такими техніками як краплетерапія, ниткографія, 
монотипія, а також кляксографія. 

Відгуки, що залишили слухачі даного курсу, показали підвищений інтерес 
до вправ, які орієнтовані на роботу з дітьми з посттравматичним стресовим 
розладом. Як зазначили самі слухачі модулю, найчастіше цей розлад 
спостерігається на тлі розлучення батьків. Також, автором модулю було 
отримано кілька приватних запитань з приводу роботи з дітьми, в яких помер 
один з батьків. З кожним слухачем, хто мав особисті запитання, було проведено 
індивідуальну асинхронну on-line консультацію і надіслано додаткові 
методики, що призначені для роботи з дітьми, які опинились у специфічних 
несприятливих психологічних умовах.  

Також на дистанційній платформі було розміщено модуль «Казкотерапія у 
роботі з дітьми 3-х - 9-ти років». У модулі розглядаються загальні принципи 
опрацювання терапевтичних казок. Також, цікавим для слухачів виявився 
алгоритм створення казки для самостійного опрацювання та рекомендації для 
створення терапевтичної казки разом із дитиною. Крім того, у модулі наведено 
приклади написання казки з використанням прийому персоніфікації проблеми; 
описані засоби трансформування сюжету казки. Також у модулі представлено 
12 готових терапевтичних казок на будь-які випадки для опрацювання з дітьми 
3-9 років. Матеріал орієнтований на вихователів ЗДО та вчителів початкових 
класів. 

Висновки.  
У процесі зворотного зв’язку за представленим дистанційним модулем, 

найбільшою популярністю користуються готові терапевтичні казки, вчителі і 
вихователі ЗДО також надсилали свої авторські казки, тому у модулі у 
найближчий час з’явиться розділ, де будуть розміщені кращі матеріали слухачів 
курсів. Зараз за бажанням учителів та вихователів ЗДО для розміщення на 
дистанційній платформі готується новий модуль із використанням технік 
пісочної терапії. У модулі планується надати слухачам готові розвиваючі 
методики для роботи із дітьми та узагальнити досвід використання піскової 
терапії. 
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У статті обґрунтовано сутність та зміст інновацій, готовності майбутнього 

вчителя мови до інноваційної діяльності. Представлено сучасні вимоги до професійної 
підготовки майбутніх вчителів початкової школи у контексті готовності майбутнього 
вчителя мови до інноваційних технологій навчання. Проаналізовані  творчі здобутки учителів 
початкової школи. Визначені та охарактеризовані умови реалізації інноваційних технологій 
навчання майбутнього вчителя мови, динаміка інноваційного освітнього процесу. 
Представлена схема аналізу інноваційної діяльності вчителя мови. Виокремлено  рекомендації, 
щодо використання методів досліджень інноваційних процесів під час вивчення мови, для 
розвитку інноваційної діяльності  майбутнього вчителя початкової школи. Виокремлено 
критерії готовності вчителя мови до інноваційної педагогічної діяльності. Визначені 
напрями і об'єкти інноваційних перетворень. Використання інноваційних технологій 
навчання дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що  підвищує 
мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію 
освітнього процесу, сприяє модернізації традиційної системи навчання та створенню 
конкурентоспроможної системи освіти. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність; готовність майбутнього вчителя до 
інноваційної діяльності; інноваційна позиція майбутнього вчителя; інноваційні процеси. 

Abstract. The essence and content of innovations, readiness of future teacher to innovate in 
higher pedagogical school are substantiated in the article. Contemporary requirements for the 
professional training of future teachers are presented in the context of the future teacher's readiness 
to innovate. The conditions for implementation of innovative teaching technologies of future teacher 
are defined and characterized; dynamics of innovative educational process. 

The scheme of analysis of innovative activity of the teacher is presented. The 
recommendations on the use of methods of research of innovative processes for development of 
innovative activity of the future teacher are outlined. 

Keywords: innovations, innovative activity; willingness of the future teacher to innovate; 
innovative position of the future teacher; innovative processes. 

Вступ.  
Вивчення перспективного педагогічного досвіду, творчості педагогів, їх 

інноваційної діяльності, сприяло створенню шкіл нового типу, розробці та 
введенні елементів нового змісту освіти, нових освітніх технологій, зміцненні 
зв'язку практики з наукою, звернення  до світового педагогічного досвіду тощо. 
Інноваційні процеси в освіті вимагають нових форм і механізмів взаємодії теорії і 
практики. Інноваційна педагогічна діяльність створює умови творчої, 
індивідуально спрямованої діяльності вчителя мови, розробляє педагогічні 
технології, що реалізуються у цій діяльності. 

Забезпечення інноваційної діяльності передбачає вивчення теоретичних 
питань удосконалення освітнього процесу, педагогічних теорій, ідей і технологій, 
які вже досліджувались і впроваджувались у педагогічну практику. На основі 
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дослідної роботи щодо вивчення фундаментальних педагогічних теорій і 
технологій, обґрунтування механізму їх упровадження дозволить підвищити 
рівень освітнього процесу. 

У працях В.Гінецінського, В.Краєвського, М.Скаткіна, Б.Гершунського, 
В.Журавльова, І.Лернера, В.Шубинського  обґрунтовується і  формулюється  
проблема теоретико-методологічного характеру, яка стосуються інновацій і 
творчої діяльності вчителя.  Досліджувались   питання методологічного значення: 
відношення наукового пізнання до педагогічної практики, співвідношення  видів 
діяльності – наукової і практичної,  проблема ролі вчителя у формуванні 
педагогічних знань,  місце  дослідницького  компонента у творчій діяльності 
вчителя. 

Основний текст. 
Процес сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за визначенням  

Е.Роджерса [1] – складний багатоетапний, тривалий, розумовий процес прийняття 
рішення, до її кінцевого сприйняття. Е.Роджерс поділяє цей процес на основні 
етапи: ознайомлення з інновацією, появи зацікавленості, оцінки, апробації, 
кінцевого сприйняття.  

У зв'язку з розглядом питань сприйняття та впровадження інновацій  
В.Сластьонін  і Л.Подимова [4, с.25], звертають увагу на особистість, яка здійснює 
ці процеси. К.Абульханова-Славська [2], розглядаючи механізми становлення 
особистості у процесі діяльності та спілкування, підкреслює, що становлення 
особистості суб'єктом діяльності відбувається в організації власної активності. 
Організація особистістю власної активності зводиться до її мобілізації, 
узгодження з вимогами діяльності, з активністю інших людей. Вони виявляють 
особистісний спосіб регуляції діяльності, психологічні  якості,  необхідні для її  
здійснення. Особистості властиві індивідуальні здібності до організації часу, 
програмування своєї майбутньої  діяльності, передбачати події,  встановлювати 
для себе оптимальні режими активності і пасивності, визначати ритми. Вчитель 
мови набуває здібності до реагування на несподіванки, до прийняття самостійних 
рішень, що потребують певного ризику, готовність нести за них відповідальність, 
критичність в оцінці  дій. 

Термінологічний аналіз інноваційної діяльності майбутнього вчителя мови 
доводить, що поняття  інноваційні процеси,  інноватика  з'явились у педагогічній 
науці з розширенням міжнародного співробітництва у галузі педагогіки.   
Дослідники вивчають  загальні  тенденції і закономірності розвитку інноваційної 
діяльності педагогів-новаторів. Важливим критерієм об'єктивної оцінки інновацій 
учителів та викладачів у їх творчому досвіді є, за словами Л. Фрідмана [2], 
встановлення  нових ідей, методів і прийомів. 

М. Махмутов робить висновок, що  характерною  особливістю  еволюції  
інноваційного досвіду є синтез його з педагогічною наукою, не тільки його 
глибоке узагальнення, обґрунтування, а й теоретичне дослідження фактів, що 
мають ключове значення для практики [4]. Зросла різноманітність форм і 
проблематика  науково-педагогічного  партнерства  вчених і  вчителів.   

Дослідження інноваційної діяльності майбутнього вчителя мови, аналіз  
творчих здобутків учителів початкової школи дозволяють виділити  технологічні 
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компоненти, які доводить, що: 
- визначається наскільки інноваційна ідея  підвищує  педагогічну 

майстерність  вчителя мови та якість педагогічної практики; 
- інноваційна ідея збагачує  наукову концепцію, елементи  якої покладені в 

основу авторських пропозицій, педагогічної  ініціативи; 
- нові  методи і прийоми, які створені і використовуються автором є 

ефективнішім; 
- передбачається педагогічна раціоналізація, педагогічне винахідництво, 

авторська концепція; 
- виділяються параметри  вивчення  педагогічної інновації.   
- встановлюються інноваційні елементи у роботі вчителя мови ; 
- визначаються  критерії  аналізу  використання інновацій; 
- відбувається творче самовираження вчителя мови при використанні 

педагогічної  інновації. 
Все це зумовило появу нових і вдосконалення педагогічних технологій, 

різних рівнів і різної цільової спрямованості, що використовуються у підготовці 
майбутніх вчителів мови. 

Впровадження  інноватики в освіту була спричинена  чинниками: 
- нові соціально-економічні перетворення, необхідність корінних змін в 

організації системи освіти, методології і технології організації 
педагогічного процесу у вищих навчальних закладах, потреба 
підготовки  фахівців; 

- посилилася гуманітаризація змісту освіти, з'явилися нові навчальні 
дисципліни, виникла потреба у вчителя мови, які забезпечують 
творчий, інноваційних підхід у роботі; 

- вчитель мови отримав можливість набуття досвіду інноваційної 
діяльності; 

- входження навчальних закладів у ринкові відносини; 
- зміни в інформатизації суспільства, потреби в оновленні  

інформаційно-освітнього середовища. 
Основними напрямами і об'єктами інноваційних перетворень у педагогіці 

є: 
- розробка концепцій і стратегій розвитку освіти і освітніх установ; 
- оновлення змісту освіти;  
- зміна і розробка нових технологій навчання і виховання; 
- вдосконалення управління освітніми установами і системою освіти в 

цілому; 
- поліпшення підготовки педагогів та підвищення їх кваліфікації; 
- проектування нових моделей освітнього процесу; 
- забезпечення успішності навчання та виховання. 

Провідними методами досліджень інноваційних процесів є: 
- вивчення наукових і науково-педагогічних методів, спрямованих на 

створення теоретичних узагальнень, встановлення та формулювання 
закономірностей; 

- методи емпіричного та математичного дослідження; 
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- структурно-функціональний метод; 
- порівняльний метод, що дозволяє зробити висновки щодо ефективності 

діяльності освітніх систем і тенденцій їх розвитку; 
- конструктивно-генетичний метод, що аналізує зміни у досліджуваному 

процесі  у просторі та часі. 
Для систематизації нововведень А.Пригожин визначає: 1) тип 

нововведення; 2) механізм здійснення інноваційного процесу; 3) особливості 
інноваційного процесу. За типом інновації поділяються на матеріально-технічні 
і соціальні, що в свою чергу, включають відповідні види інновацій. Наступною 
суттєвою характеристикою інновацій, на думку автора, є їх комплексність: 1) 
комплексна за новацією; 2) комплексна за реалізацією [2]. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов. М. Бургін, В. 
Журавльова, А. Ніколс, Н. Юсуфбекова тощо) співвідносять поняття нового у 
педагогіці як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В. 
Загвязинський вважає, що нове у педагогіці –комплекс елементів чи окремі 
елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає 
змогу у ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати завдання виховання 
та освіти [4]. 

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають чинники: 
- творча здатність генерувати нові ідеї; 
- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна 

глибина та різнобічність інтересів; 
- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, 

думок, поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, 
гнучкості та широті мислення. 

Можна виокремити наступні критерії готовності вчителя мови до 
інноваційної педагогічної діяльності [3]: 

- усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 
- готовність до творчої діяльності; 
- упевненість у тому, що зусилля принесуть позитивний результат; 
- узгодження особистих цілей з інноваційною діяльністю; 
- готовність до подолання творчих невдач; 
- органічність поєднання інноваційної діяльності, особистої, фахової та 

педагогічної культури; 
- рівень психолого-педагогічної і методичної готовності до інноваційної 

діяльності; 
- здатність до фахової рефлексії. 

На підставі всебічного аналізу необхідно своєчасно коригувати темп та 
зміст оновлення педагогічного процесу, накреслюючи нові перспективи роботи. 

Висновки. 
Зазначене вище надає можливість зробити такі висновки: 
1. Інновація є основною формою розвитку сфери освіти. 
2. Впровадження інноваційних технологій навчання є пріоритетним 

напрямом і головним фактором реформування  системи освіти. 
3. Використання інноваційних технологій навчання дозволяє створити 
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принципово нову інформаційну освітню сферу, що  підвищує 
мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує індивідуалізацію та 
диференціацію освітнього процесу, сприяє модернізації традиційної 
системи навчання та створенню конкурентоспроможної системи освіти. 

4. Управління процесом інновації є основним механізмом, який визначає 
якість інновації та якість освіти у цілому. 

Отже, завдання щодо формування інноваційної діяльності вчителя мови  має 
глибокий соціально-педагогічний сенс, оскільки від його розв’язання залежить 
успіх змін, перетворень у системі освіти. Пропонований підхід забезпечує 
системність перетворень вищої освіти на основі технологічних інновацій. 
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Анотація. На основі проведеного аналізу виокремлено основні структурно-

функціональні компоненти сформованості світоглядної культури майбутніх медичних 
сестер засобами реалізації деонтологічного підходу: мотиваційно-ціннісний, освітньо-
когнітивний, особистісно-розвивальний, практично-діяльнісний, визначено критерії: 
аксіологічний, інтелектуальний, гуманістичний та процесуальний та проведено діагностику 
сформованості у майбутнього медичного персоналу світоглядної культури засобами 
деонтологічного підходу, що засвідчила початковий, середній, достатній та високий рівні.  

Ключові слова: світоглядна культура, деонтологічний підхід, компоненти, критерії, 
показники, рівні готовності, майбутній фахівець, медична сестра, медичний коледж. 

Вступ.  
На сьогоднішній день сучасний образ фахівця будь-якої сфери, а особливо 

медичної, невід’ємний від рівня сформованості його світоглядної культури, що 
безпосередньо впливає на досягнення професійної компетентності та соціальної 
зрілості. Означена позиція стає для нас безумовною спонукою для визначення 
такої системи компонентів та їхніх критеріїв, розвиток яких найбільшою мірою 
сприяє формуванню світоглядної культури майбутніх медичних сестер 
засобами реалізації деонтологічного підходу. 

Основна частина.  
Аналітичний огляд компонентної структури світоглядної культури 

особистості (І. Ковальчук [2]), студентів гуманітарних вищих закладів освіти 
(В. Шамсутдінова [3], Л. Абросимова [1]) дозволяє нам трактувати поняття 
«компоненти світоглядної культури майбутніх медичних сестер» як таке, що 
окреслює найвагоміші елементи світогляду, які забезпечують ефективне 
виконання медичними працівниками професійних обов’язків із яскраво 
вираженим піклуванням про пацієнта та толерантним ставленням до інших 
суб’єктів професійної та соціально-культурної взаємодії. Основною метою 
виокремлення структурних компонентів світоглядної культури у контексті 
нашого дослідження є формування у межах освітньої діяльності майбутніх 
медичних сестер цілісної, внутрішньо мотивованої особистісної культурної та 
фахової підготовки на стійких морально-етичних засадах. На цій підставі нами 
визначено наступні компоненти сформованості світоглядної культури 
майбутніх медичних сестер засобами  деонтологічного підходу: мотиваційно-
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ціннісний, освітньо-когнітивний, особистісно-розвивальний, практично-
діяльнісний. З огляду на вищеозначене з’ясуємо їх зміст та функціональне 
призначення. 

І. Мотиваційно-ціннісний компонент характеризує: 
- ступінь мотиваційних спонукань майбутніх медичних сестер, що 

впливають на  ставлення до соціуму, формування культурних та 
професійних  інтересів; 

- наявність стійкої потреби студента у визначенні зони потенційного 
розширення соціокультурних можливостей; 

- яскраво виражений інтерес до обраного фаху, що базується на 
суспільних мотивах, бажанні отримати знання для подальшої суспільно 
корисної діяльності; 

- сформованість ціннісно-смислової сфери особистості майбутньої 
медичної сестри.  

ІІ. Професійно-когнітивний компонент відображає: 
- компетентне виконання майбутніми медичними сестрами покладених 

на них професійних обов’язків; 
- сформоване стійке прагнення до підвищення фахового рівня через 

формальне, неформальне й інформальне навчання та самоосвітню 
діяльність.; 

- медичну обізнаність, що проявляється у здатності молодшої медичної 
сестри роз’яснювати пацієнтам і їхнім законним представникам 
особливості дії, порядок підготовки до певних медичних процедур, 
маніпуляцій.  

ІІІ. Особистісно-розвивальний компонент передбачає: 
- самоорганізованість, сформовані стійкі навички раціонального 

розподілу робочого часу з метою чіткого розмежування послідовності 
медичних призначень; 

- здатність проявляти чуйність, турботу й співчуття до пацієнтів через 
засвоєну систему форм ввічливості, доброту і чуйність; 

- уміння співпереживати разом із пацієнтом (емпатія); 
- адекватність і поміркованість у наданні інформації пацієнтам і їхнім 

законним представникам про стан здоров’я хворого та динаміку його 
одужання.  

ІV. Практично-діяльнісний компонент містить: 
- вміння давати обґрунтовану характеристику щодо необхідності, 

доцільності й ефективності призначених лікарями медичних дій, 
обстежень; 

- здатність налагоджувати чіткий зворотний зв’язок між медичною 
сестрою і лікарями; 

- вміння вибудовувати ефективну комунікацію з представниками 
цільової аудиторії (пацієнтами, лікарями, адміністрацією лікувальної 
установи); 

- комунікативно-емоційну мобільність, стриманість і переконливість у 
висловлюваннях.  
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Водночас оцінити рівень сформованості світоглядної культури майбутніх 
медичних сестер засобами реалізації деонтологічного підходу можна на основі 
наступних критеріїв: аксіологічного, інтелектуального, гуманістичного та 
процесуального. 

Аксіологічний критерій сформованості світоглядної культури майбутніх  
медичних сестер засобами деонтологічного підходу у нашому дослідженні 
співвідноситься з мотиваційно-ціннісним компонентом.  

Показниками аксіологічного критерію сформованості світоглядної 
культури майбутніх медичних сестер засобами деонтологічного підходу 
визначено: 

1. Наявність у майбутніх медичних сестер інтересу до формування 
світоглядної культури в обраній професії. 

2. Прагнення майбутніх медичних сестер до вдосконалення особистісних 
якостей та ціннісних орієнтацій на основі формування стійких мотивів 
до формування світоглядної культури. 

3. Ставлення до професії як цінності та усвідомлення її особистісного та 
культурного змісту. 

Інтелектуальний критерій сформованості світоглядної культури майбутніх 
медичних сестер засобами деонтологічного підходу у нашому дослідженні 
співвідноситься з професійно-когнітивним компонентом. 

Показниками інтелектуального критерію сформованості світоглядної 
культури майбутніх медичних сестер засобами деонтологічного підходу у 
нашому дослідженні є: 

1. Знання студентами основних понять, підходів та вимог деонтології у 
формуванні світоглядної культури майбутніх медичних сестер. 

2. Наявність фахових і соціально орієнтованих знань, які свідчать про 
сформованість світоглядної культури. 

3. Вільне оперування базовою медичною термінологією для розв’язання 
професійних та культурно-світоглядних завдань. 

Гуманістичний критерій сформованості світоглядної культури майбутніх 
медичних сестер засобами деонтологічного підходу у нашому дослідженні 
співвідноситься з особистісно-розвивальним компонентом.  

Показниками гуманістичного критерію сформованості світоглядної 
культури майбутніх медичних сестер засобами деонтологічного підходу у 
дисертації визначено: 

1. Усвідомлення соціально-культурної сутності діяльності медичної 
сестри крізь призму здатності до емпатії, піклування, співпереживання 
в особистісній взаємодії з хворими. 

2. Становлення стійкої морально-світоглядних орієнтирів шляхом 
дотримання морально-етичного кодексу у повсякденній професійній 
діяльності.   

3. Організація та вдосконалення самоосвіти та саморозвитку, 
спрямованих на становлення світоглядних культурно-особистісних 
імперативів. 
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Процесуальний критерій сформованості світоглядної культури майбутніх 
медичних сестер засобами деонтологічного підходу співвіднесено з практично-
діяльнісним компонентом.  

Показниками процесуального критерію сформованості світоглядної 
культури майбутніх медичних сестер засобами деонтологічного підходу постає: 

1. Здатність до формування світоглядної культури на основі здійснення 
ефективної комунікації для взаємодії з професійним та соціально-
культурним середовищем. 

2. Удосконалення практичних навичок особистісної взаємодії із 
пацієнтами; 

3. Здатність до творчих та світоглядно орієнтованих рішень під час 
виконання типових і нетипових професійних завдань. 

Висновки.  
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що до компонентів світоглядної 

культури майбутніх медичних сестер засобами деонтологічного підходу можна 
віднести такі, як: мотиваційно-ціннісний, професійно-когнітивний, 
особистісно-розвивальний, практично-діяльнісний, відповідно критеріями 
визначено: аксіологічний, інтелектуальний, гуманістичний та процесуальний, а 
на основі показників кожного критерію проведено діагностику сформованості, 
що засвідчила початковий, середній, достатній та високий рівні.  
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Анотація  Проаналізовано  світовий досвід модульно-розвивального навчання  у галузі 
педагогічних технологій, який забезпечує особистісно- орієнтоване навчання майбутніх 
фахівців та вирішує завдання, висунуті перед педагогічною практикою: побудова 
ефективного змісту навчання, забезпечення його гнучкості;  індивідуалізація змісту 
навчання і педагогічного впливу на студентів; формування  професійної компетентності 
студентів; активізація навчання студентів, забезпечення їх самостійності; максимальна 
реалізація творчого потенціалу. В межах модульного навчання та виховання студентів 
відкриваються можливості для формування системи цінностей, моделі мотивації та 
поведінки особистості, раціонально організовувати самостійну навчальну роботу. 
Модульне навчання вимагає від викладачів управління активною пізнавальною діяльністю 
студентів та побудови паритетної взаємодії між ними.  

Виявлено, впровадження модульного навчання у практику підготовки майбутніх 
фахівців передбачає: діяльністну, програмно- методичну підготовку,  розробку системи 
контролю, проектування навчального середовища, підготовку індивідуальних програм та 
документації,  покроковий та взаємоконтроль результатів навчання. 

Ключові слова: модульно-розвивальне навчання; диверсифікація освіти; майбутні 
фахівці. 

Abstract The world experience of modular and developing  training in the field of 
pedagogical technologies is analyzed in the article, it provides person-oriented training of future 
specialists and solves the tasks set before the teaching practice: the construction of  the effective 
training content , ensuring its flexibility; individualization of the content of education and  the 
pedagogical influence on students; formation of the professional competence of students; 
intensification of students' education, ensuring their independence; maximum realization of  the 
creative potential. Within the framework of students’ modular education and upbringing there are 
opportunities to form the system of values,  the model of the individual’s motivation and behavior , 
to organize independent educational work rationally. Modular training requires  the teachers ’ 
abilities   to manage the students’ active cognitive activities  and build  up the parity interaction  
between them.  

It is revealed that the introduction of modular teaching into the practice of future specialists’ 
training involves:  the activity, program and methodology training, the  development of  the system  
of control,  the design of learning environment,  the preparation of individual programs and 
documentation, step-by-step and mutual control of learning outcomes.  



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   41 

Key words: modular and developing training, diversification of education, future specialists. 
Інтегральним чинником галузевого реформування національної системи 

освіти є модульно-розвивальна система як інноваційна освітня модель. 
Європейська вища освіта є різноманітною у частині мов, національних систем, 
типів інститутів, орієнтації профілів підготовки, навчальних планів, визначенні 
та застосуванні кредитів, категоріях ступенів, критеріях якості тощо. Таким 
чином, організація диверсифікації передбачає реорганізувати вищу освіту в 
цілому і у використанні модульно-розвивального навчання.   

 Аналіз світового досвіду у галузі педагогічних технологій доводить, що 
модульно-розвивальне навчання  забезпечує особистісно-орієнтоване навчання 
майбутніх фахівців та вирішує завдання, висунуті перед педагогічною 
практикою: побудова ефективного змісту навчання, забезпечення його 
гнучкості; індивідуалізація змісту навчання і педагогічного впливу на 
студентів; формування  професійної компетентності студентів; активізація 
навчання студентів, забезпечення їх самостійності; максимальна реалізація 
творчого потенціалу студентів.   

Модульно-розвивальне навчання вимагає від викладачів управління 
активною пізнавальною діяльністю студентів та побудови паритетної взаємодії 
між ними. Змінюється співвідношення інформаційних, контрольно- 
коректуючих та консультативних функцій  роботи у співробітництві з іншими 
викладачами для досягнення загального результату підготовки майбутніх 
фахівців. Викладачі уникають стереотипу освітньої діяльності, розробляють 
модульну технологію навчальних програм та методичних рекомендацій. 

Питання проектування, організації та реалізації модульного навчання на 
основі специфічних принципів, викликали інтерес вчених-дослідників 
А.Алексюк, В. Бондар, В.Євдокимов, І.Прокопенко,О.Падалка, А.Фурман А. та 
ін. П. Юцявиченe розкрила  принципи модульного навчання: модульності, 
структурування змісту навчання за окремими елементами; динамічності, 
гнучкості на основі індивідуального підходу до навчання; принцип методу 
діяльності; усвідомлення перспективи навчання; різнобічність методичного 
консультування; принцип паритетності.   

Модульна система освіти визначає мотиви  діяльності студентів.  Глибоке 
знання свого предмету, правильне використання методики викладання, вміння 
створювати сприятливу робочу обстановку у студентському колективі – 
необхідна вимога до викладача  вищої  школи.  

Головним соціальним завданням  модульного навчання є не тільки дати 
широку освіту, але й привчити майбутніх фахівців  до самостійного здобуття 
знань, до постійного намагання проникати в галузь пізнання, формувати стійкі 
пізнавальні мотиви учіння. Самостійна робота активізує мислення студентів, 
позитивно впливає на якість їхніх знань та розвивають своє логічне й образне 
мислення, уяву і пам’ять. Велике значення самостійної роботи полягає в тому, 
що воно прищеплює студентам необхідні практичні вміння і навички  роботи, 
сприяє формуванню творчої активності.  

Модульно-розвивальна система передбачає створення граф-схем 
навчальних курсів, наукових проектів змістовного модуля, навчальних 
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сценаріїв модульних занять,  розвивальних підручників. Це забезпечення є 
інноваційним, оскільки розкриває поєднання психолого-педагогічного і 
навчально-предметного змістів соціально-предметного досвіду. Модульно-
розвивальна система теоретично і технологічно розв’язує проблему 
внутрішньої вмотивованості освітньої діяльності викладача і студента, вимагає 
від них максимальної пізнавальної пошукової активності і самостійності 
особистості. Впровадження модульно-розвивальної системи передбачає перехід 
педагогічного колективу до нової організаційно-управлінської моделі 
життєдіяльності вищої школи, перевагами якої є єдність освітніх і науково-
методичних підрозділів, що діють в системі; оптимальний за 
психофізіологічними і соціально-педагогічними критеріями розклад 
навчальних занять; домінування самоуправлінських процесів у педагогічному 
колективі, можливість вибору навчальних предметів.  

Модульна система навчання інтенсифікує процес професійного навчання у 
цілому, підвищує його гнучкість та ефективність.  

Впровадження модульного навчання в практику підготовки майбутніх 
фахівців передбачає: діяльнісну, програмно-методичну підготовку,  розробку 
системи контролю, проектування навчального середовища, підготовку 
індивідуальних програм та документації, покроковий та взаємоконтроль 
результатів навчання.  

Аналіз результатів навчальної діяльності студентів дозволив констатувати 
факт зростання потреби у засвоєнні технології модульного навчання для 
підготовки студентів за модульно-рейтинговою системою навчання. Модульно-
розвивальне навчання передбачає максимальне використання позитивного 
потенціалу викладача та студента у розумовому, соціальному і духовному 
розвитку, внутрішньо мотивуючи їхню спільну розвивальну взаємодію. 
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Анотація. В роботі розглядаються етапи реалізації розроблених педагогічних умов 
формування музичної культури молодших школярів засобами українського музичного 
фольклору на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі. Наводяться приклади 
методів і форм роботи зі школярами з використанням української народної творчості у 
процесі музичної діяльності. 

Ключові слова: музична культура, молодші школярі, уроки музичного мистецтва, 
український музичний фольклор, музична діяльність. 

Abstract. The paper considers the stages of realization of the developed pedagogical 
conditions of formation of musical culture of junior pupils by means of Ukrainian musical folklore 
at the lessons of musical art in comprehensive school. Examples of methods and forms of work with 
pupils with using of Ukrainian folk art in the process of musical activity are given. 

Key words: musical culture, junior pupils, music lessons, Ukrainian musical folklore, musical 
activity. 

Вступ.  
Виховання гармонійно-розвиненої особистості школяра відбувається 

завдяки низки факторів. Одним з таких факторів, на нашу думку, є музичний 
розвиток учнів у початковій школі, що якісно впливає на загальний духовний 
розвиток дитини. Систематичне залучення дітей до музичної діяльності, 
повноцінні уроки музичного мистецтва поступово формують у них музичну 
культуру. Важливим засобом формування останньої вважаємо український 
музичний фольклор. 

Основний текст.  
З метою ефективного формування музичної культури учнів молодших 

класів засобами українського музичного фольклору доцільними у навчально-
виховному процесі вважаємо наступні педагогічні умови: використання 
інтегративних художньо-педагогічних прийомів при ознайомленні з 
українським фольклором на уроках музичного мистецтва; стимулювання 
потреби учнів у вивчені музичної народної творчої спадщини; використання 
українського музичного фольклору в позаурочних формах музично-виховної 
роботи з учнями. 
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Реалізацію цих умов можна здійснювати за допомогою певних форм і 
методів. Основними можуть бути такі методи: наочні, словесні і практичні. 
Розглянемо коротко кожен з цих видів. 

У роботі зі школярами можна використовувати низку наочних методів: 
наочно-слухові (показ вчителем власного прикладу виконання музичного 
твору); наочно-зорові (показ наочного матеріалу: малюнки, роздруківки, 
плакати, мультимедійна презентація тощо); наочно-рухові (використання рухів 
рук, тіла, голови, пластична інтонація). 

Одними з важливих в ієрархії навчальних методів є словесні методи:  
бесіди (актуалізуючі та музичні),  діалог,  розповідь, пояснення тощо. У 
музичному вихованні школярів цей метод виконує функцію не лише передачі 
необхідної інформації, а й образно-психологічного настрою, спрямований на 
духовне спілкування учнів з музикою. У цьому випадку спілкування, словесні 
пояснення музики мають носити образний характер, а не побутовий.  

Практичні методи доцільно використовувати у формі вирішення творчих 
завдань – це формування умінь і навичок розуміти, оцінювати, аналізувати 
музичні твори, а також уміння застосовувати ці знання у практичній діяльності. 
Серед цього виду методів можна виокремити метод колективного художнього 
аналізу, метод порівняння, метод контрастного співставлення, метод поєднання 
різних видів  мистецтв, ігри (музичні ігри розвивальні, творчі, мовні).   

Всі зазначені методи потрібно використовувати поетапно у ході 
навчально-виховного процесу в залежності від форми роботи задля реалізації 
відповідних педагогічних умов. Наведемо кілька прикладів. 

На початковому етапі для реалізації такої педагогічної умови як 
стимулювання потреби учнів у вивчені музичної народної творчої спадщини на 
уроках музичного мистецтва дітям можна запропонувати для розучування 
твори дитячого фольклору. Серед них жартівливі пісні, пісні-забавлянки, пісні-
потішки тощо («Грицю, Грицю до роботи», «Чи не той то Омелько», «Сидить 
козел да на копі»), веснянки, обжинкові пісні.  

Наприклад, для розвитку музичної потреби, емоційно-почуттєвого 
ставлення до музичних творів можна використати жартівливу пісеньку «Мала 
білочка». Разом з тим, в жартівливих піснях виховуються позитивні риси 
характеру та хороші манери поведінки (терплячість, повага, чемність, 
слухняність), любов до українських традицій, формується естетичний смак. 

Водночас, вивчення дитячих народних пісень сприяє засвоєнню музичної 
мови у поєднанні із засвоєнням художнього слова, його фонетичних 
особливостей та інтонаційної виразності української мови, що відповідає 
педагогічній умові використання інтегративних художньо-педагогічних 
прийомів при ознайомленні з українським фольклором на уроках музичного 
мистецтва. 

Серед показників музичної культури важливим є уміння сприймати 
музичний твір, яке слугує передумовою виховання інтересу до музичного 
мистецтва, формування музичного і художнього смаку. На нашу думку, 
необхідно підготувати дітей до сприйняття твору, повідомити про особливості 
музики та її художньо-виразні засоби, що б підсилило естетичну насолоду та 
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емоційну чутливість школярів під час музичної діяльності. Тому, у роботі 
доцільно використовувати вступні бесіди перед слуханням музики, співами, 
грою на музичних інструментах, спрямовуючи увагу учнів на елементи 
музичної виразності. Це створює певну психологічну установку та викликає у 
дітей інтерес до твору.  

У вступних бесідах слід використовувати малі жанри усного народного 
епосу загадки, народні прислів’я, приказки. Прислів’я – це влучний і образний 
народний вислів, що узагальнює різні життєві ситуації і має повчальний 
характер. Наприклад, перед розучуванням пісні «Грицю, Грицю, до роботи» 
можна запропонувати такі приказки: «Хто не боїться праці, той і голоду не 
знає», «Хто діло робить, а хто ґави ловить», «Лінивому все ніколи», «Добрий 
початок – половина діла», «Як посієш, так і пожнеш», «Щоб мати, треба 
працювати», «Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй» тощо. На таких 
прислів’ях діти вчяться розуміти, чому висміюють ледарів, нероб і оспівують 
працьовитих. Це сприяє реалізації педагогічної умови стимулювання потреби 
учнів у вивчені музичної народної творчої спадщини. 

У ході роботи варто використовувати такі словесні методи, як творча 
дискусія при аналізі твору. Наприклад, після прослуховування української 
народної дитячої пісні «Я лисичка, я сестричка» діти повинні підібрати 
прислів’я, що відповідають змісту і художньому образу твору, пояснити чому 
саме таке прислів’я вони вибрали. Після того влаштувати дискусію вчителя і 
учнів, чиї варіанти підходять найбільше. На вибір можна запропонувати 
прислів’я і приказки про працю (Бджола мала, а й та працює. Без діла жить – 
тільки небо коптить. Без діла слабіє сила. Без охоти нема роботи. Без роботи 
день роком стає. Без труда нема плода. Будеш трудиться – будеш кормиться). 

Для впровадження педагогічної умови використання українського 
музичного фольклору в позаурочних формах музично-виховної роботи з 
учнями можна запропонувати інсценування українських народних казок. 

Казка – це один з найулюбленіших жанрів народної творчості дітей 
молодшого шкільного віку. Народні казки, казки-пісні, музичні казки, казки-
опери вважаються словесно-поетичними або музично-поетичними творами, в 
яких діти пізнають навколишній світ за допомогою фантастичних образів, 
героїв, тварин. Разом з тим, у цьому жанрі закладена народна мудрість та 
історія, розкривається світ фантазії, гумору. 

Казки можуть бути повчально-пізнавальними, фантастичними, героїчними 
або носити зміст побутового характеру з установкою на вигадку. Українські 
народні казки спонукають дітей бути добрими, чесними, щирими, лагідними. 
Для опрацювання цього жанру народної творчості для школярів можна 
пропонувати такі казки, як «Коза-дереза», «Козел та Баран», «Гуси-Лебеді», 
«Як лисиця вчилася літати», «Півник і Курочка», «Теремок», «Рукавичка», «Кіт 
і лисиця», «Кривенька качечка», «Пан Коцький», «Лисиця й Журавель», 
«Лисиця і Заєць», «Лисиця і рак», «Ведмідь і Лисиця» та багато інших. 

Драматизація казок сприяє ознайомленню дітей із соціальними функціями, 
міжособистісними стосунками та мовою, як головним засобом спілкування. У 
даному випадку, казка-опера розвиває уяву, формує емоційно-почуттєву, 
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моральну, інтелектуальну сфери дитини, музичні та творчі здібності, що 
позитивно впливає на формування музичної культури школярів. 

Висновки.  
Отже, усі етапи впровадження педагогічних умов спрямовані на розвиток 

музичної культури молодших школярів засобами української народної 
творчості. Зазначені форми і методи роботи сприяють розвиткові інтересу і 
музичної потреби, емоційного сприйняття музичних творів, накопиченню 
інформації про музичне мистецтво, активності в практично-музичній і творчій 
діяльності, сформованості вмінь і навичок в музичній діяльності. 
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