
«Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток 

сільського господарства Польщі та України» 

Збірник наукових есе учасників наукового стажування 

(17.05.2021 – 25.06.2021) 

Краків - 2021 



2 

“Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства 

Польщі та України”: електронний збірник наукових есе учасників наукового 

стажування (Республіка польща, м. Краків, 17.05.2021 – 25.06.2021) / 

Сільськогосподарський університеті ім. Гуго Коллонтая, Польсько-українська 

фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», 2021.- 90 с. 

У збірнику викладено матеріали наукових есе учасників стажування “Інновації у 

вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та 

України” організованого Сільськогосподарським університетом ім. Гуго 

Коллонтая  (UR) у м. Краків, Польща у співпраці із польсько-українською 

фундацією  “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC). 

Метою стажування є ознайомлення із європейськими підходами щодо інновацій в 

аграрній сфері та їх інтеграція в освітній процес, а також підвищення 

кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між 

Україною і Польщею. 

У збірнику розглядаються основні проблеми сучасних інноваційних технологій, 

розвитку, досягнень, модернізацій та планувань в аграрній сфері, та їх  

інтеграція у освітній процес. 

© Сільськогосподарським університетом ім. Гуго Коллонтая, 2021 

© Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», 2021 



 
3 

З М І С Т 

 

ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ 6 

Прядко В.А., Гончаренко Ю.П., Сукманюк О.М., 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ  

                                                                                                                                             7 

Прокопенко В.С. 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВЕТЕРИНАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС 
11 

Сукманюк О.М., Гончаренко Ю.П., Прядко В.А. 
 
ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

ТА ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
14 

Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 

СТАН СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

18 

Слюсаренко І.П., Прядко В.А., Коновалов А.В. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ГРУНТУ 
22 

Ревунець А. С., Веремчук Я. Ю., Євтух Л. Г. 

РОЛЬ ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ У РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

26 

Тимків В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ УЧІННЯ АГРОІНЖЕНЕРНИХ ФАХІВЦІВ 

30 

Рудська Н.О., Яковець Л.А. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТОКУ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

34 

 



 
4 

Шелудченко Б.А., Забродський П.М. 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНОГО ТІЛА КУЛОНА-НАВ’Є, 

ЯК МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ФОРМОЗМІНИ СИПКОЇ КУПИ 

39 

Гончаренко Ю.П., Сукманюк О.М., Прядко В.А. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОКАЛОРІЙНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИНИХ СИСТЕМ ВІДВЕДЕННЯ ТЕПЛА В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ 

44 

Карпюк Н. А. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ РОЗДІЛЕННЯ ЯЄЦЬ ЗЕРНОВОЇ МОЛІ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ТРИХОГРАМИ 

50 

Деребон І.Ю., 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ЗБЕРІГАННЯ І ТОВАРОЗНАВСТВА 

ПРОДУКЦІЇ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

58 

Грабар І.Г. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ПРОДУКУВАННЯ 

ПЕРКОЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

62 

Пивовар А.М. 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

70 

Буднік Т.С. 

МОТИВАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

74 

Андрійчук В.Ф.                                                                                                                      

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО СВИНАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

77 

Мамченко В.Ю. 

НЕТРАДИЦІЙНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ У ГОДІВЛІ МОНОГАСТРИЧНИХ 

ТВАРИН 

 

83 



 
5 

Луговий С. І. 

СТАН ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА 

МОЛОКА В УКРАЇНІ 

86 

 

ОПУБЛІКОВАНІ ТЕЗИ ТА ЕСЕ, А ТАКОЖ РОЗМІЩЕНІ НА ВЕБСТОРІНКАХ 

МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ НА ІСНУЮЧИХ УМОВАХ І В НАЯВНІЙ ФОРМІ 

 

                                                                                                                                            90 

 



 
6 

ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ 

 

Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної 

та Наукової Співпраці» (ІМАНС, REGON 36590701300000 ) є неурядовою та 

некомерційною організацією, створеною на засадах добровільності, гуманності 

та гласності. Метою створення та діяльності ІМАНСу є сприяння розвитку 

потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців та фахівців на 

арені міжнародної освіти. 

 

 

 

Місце проведення стажування: сільськогосподарський заклад вищої освіти 

Республіки Польща - Сільськогосподарський університет імені Гуго 

Коллонтая у Кракові.  

Місія університету полягає в тому, щоб протистояти викликам сучасності, 

особливо прогресуючої глобалізації економіки та освітнього дослідницького 

простору. 

Основою для високого рівня освіти і розвитку наукових кадрів в 

Сільськогосподарському університеті є проведення інноваційних досліджень в 

багатьох областях, вписаних в міждисциплінарні напрямки досліджень, 

викладених в стратегічних документах на регіональному, національному та 

глобальному рівнях. Університет проагне розширювати та поглиблювати 

міжнародне і дослідне співробітництво з різними країнами світу. 
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Прядко В.А., 

ст. викладач кафедри електрифікації,  

автоматизації виробництва та інженерної екології 

Поліський національний університет 

університет, м. Житомир, Україна. 

Гончаренко Ю.П., 

К.т.н., доцент кафедри електрифікації,  

автоматизації виробництва та інженерної екології 

Поліський національний університет. 

Сукманюк О.М., 

к.і.н., доцент кафедри процесів,  

машин і обладнання в агроінженерії 

Поліський національний університет. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

На сучасному етапі в навчальних закладах гостро стоїть питання оплати за 

споживання енергоносіїв (електроенергії, природного газу, бензину, дизельного 

палива), води, водовідведення. 

Практика показує, що і випускники навчальних закладів, ставши 

спеціалістами на виробництві, будуть мати такі ж проблеми.  

Тому існує проблема, як навчити студентів наглядно, практично і 

ефективно вирішувати питання енергозбереження, екології а навчальним 

закладам зменшити оплату за енергоносії.  

Аналіз основних досліджень та постановка завдання. 

Пропонуємо практично підійти до вирішення цих проблем на прикладі 

нашого університету. 

Було проведено енергетичний експрес аудит території навчально-

виробничого підрозділу університету «Левківка». Аналіз аудиту показав 
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відсутність використання альтернативних джерел енергії і енергозберігаючих 

технологій. Розглянемо можливості:  

- використання відновлювальних джерел енергії і енергозберігаючих 

технологій в виробничому підрозділі «Левківка». Як показав аналіз досліджень 

на території підрозділу постійно будуть відходи виробництва тваринного і 

рослинного походження,  де є тваринницька ферма, фруктовий сад, орані землі 

для вирощування кормових культур, що дасть можливість ефективно 

використовувати біомасу;  

- на прикладах впровадження відновлювальних джерел енергії 

навчити студентів наглядно практично і ефективно вирішувати проблеми 

енергозбереження, екології а університету зменшити оплату за енергоносії.  

Для цього пропонуємо створити діючий полігон і навчально-дослідну 

лабораторію (проекти розроблені) по впровадженню, використанню і 

дослідженнях відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій 

з використанням дешевих енергоносіїв, відходів виробництва з якими студенти 

будуть працюють під час проходження виробничої, переддипломної практик а в 

подальшому на виробництві і можуть бути використані як паливно-енергетичні 

ресурси.  

В лабораторії буде встановлено обладнання, яке буде фіксувати і 

накопичувати результати роботи установок по використанню відновлювальних 

джерел енергії на полігоні, а також  паралельно метрологічні дані сонячної 

радіації, швидкості вітру, температуру повітря, води, ґрунту. Це дасть 

можливість студентам, аспірантам, науковцям мати реальні вихідні дані для 

проведення науково дослідної роботи по ефективності впровадження 

відновлювальних джерел енергії. Вироблена електрична і теплова енергія буде  

використовуватися для потреб університету, наприклад нової теплиці, яка 

працює за сучасними технологіями. 

Надзвичайно важливим для України є масштабне застосування рослинної 

біомаси, як через пряме спалювання, так і через конверсію її на біогаз, 

«біодизель», генераторний чи піролізний газ, що можуть бути ефективними 
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замінниками природного газу, вугілля, моторних палив, інших нафтопродуктів і 

первинних енергоносіїв.  

Наприклад студенти факультетів лісового господарства і агрономії 

зможуть ознайомитися з використанням фіто маси – біомаси рослинного 

походження, як відновлювальних джерел енергії при спалюванні або газифікації. 

У вигляді відходів деревини, зрізаних гілок в садах, опалого листя, соломи, сухих 

залишків (відходів) лісового і сільського господарства рослинного походження 

мають нові перспективи для використання в сучасних умовах до яких 

відносяться спалювання для отримання тепла і газифікація для отримання газу. 

    Студенти факультету ветеринарної медицини зможуть ознайомитися з 

використанням біомаси тваринного походження, як відновлювальних джерел 

енергії при отриманні біогазу.  

Однією із основних ролей полігон енергозбереження буде відігравати для 

студентів кафедри «Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної 

екології» де майбутні фахівці будуть на практиці вивчати енергозберігаючі 

технології, використання відновлювальних джерел енергії і практично 

виконувати їх монтаж, технічне обслуговування і ремонт.  

Раціональне використання відновлювальних джерел енергії: вітру, 

сонячного випромінювання, геотермальної енергії та біомаси є одним із істотних 

компонентів сталого розвитку, що приносить значимі екологічно – енергетичні 

ефекти. 

Провівши децентралізацію гарячого теплопостачання навчально-

технічних приміщень можна установити різнопланове енергоощадне обладнання 

з використанням відновлювальних джерел енергії. 

Для отримання електроенергії, тепла і холоду можна використати 

когенераційні, тригенераційні установки, які будуть працювати на біогазі 

виробленому власними біогазовими установками. 

Вирощування і переробка ріпаку дасть можливість не тільки збільшити 

кількість палива для с.-г. техніки але і дасть можливість студентам навчитися 

вирощувати і переробляти ріпак а науковцям дослідити на скільки виснажується 
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ґрунт при вирощування ріпаку і відпрацювати заходи зі зменшення виснаження 

ґрунту. Крім того на території підрозділу можна виробляти біогумус, що в 

значній мірі зменшить енергетичні витрати на виробництво та транспортування 

добрив з впровадженням комплексної електромеханізації і автоматизації 

виробництва. 

Використання дощової води для технічних і побутових потреб дасть 

можливість зменшити споживання води з міської водопровідної мережі, що 

зменшить фінансові витрати. 

Таким чином можна зробити висновки, що для навчання студентів і 

підготовки сучасних кваліфікованих фахівців необхідно створити, 

модернізувати матеріальну і методичну базу університету з використанням 

відновлювальних джерел енергії і сучасних енергозберігаючих технологій.  

Такий підхід необхідний для якісної підготовки студентів в університеті, 

що дасть можливість готувати фахівців, які будуть користуватися попитом на 

ринку праці у роботодавців. 
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Варшава.:   

OWG, 2010. – 533 с. 

2. Гальчу. В. П., Боярчук В. М. Альтернативні джерела енергії. 

Енергія сонця:  Навчальний посібник. – Львів,  2008. – 135 с. 

3. Прядко В. А. Можливості використання альтернативних 

відновлювальних джерел енергії  і енергозберігаючих технологій в учбових і 

виробничих підрозділах університету. Збірник науково-практичної конференції, 

присвяченій 90- річчю ЖНЕУ. ЖНАЕУ. 2017. т. 1. С. 65–70. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС 

Національна система вищої ветеринарної освіти України внаслідок 

потужних державотворчих процесів перебуває у стані модернізації та 

реформування, який потребує запозичення інноваційного досвіду європейських 

країн з обов’язковим урахуванням надбань вітчизняної системи освіти [6, с. 6]. 

До основних тенденцій розвитку ветеринарної освіти країн-членів ЄС 

належать: узгодження її цілей з вимогами світового ринку праці, глобальної 

економіки, культури, політики в галузі охорони здоров’я; запровадження 

міжнародного моніторингу систем ветеринарної освіти, що забезпечує 

безперервний контроль й оцінювання результатів; стандартизація систем 

професійної підготовки фахівців ветеринарного профілю для універсалізації її 

змісту й умінь фахівців [3, с. 47]. 

Організація самостійної роботи студентів є одним з найважливіших 

компонентів освітнього процесу у ветеринарних вищих навчальних закладах 

Німеччини, Австрії, Іспанії, Франції, Нідерландів, Швейцарії тощо. Вона 

передбачає інтеграцію різних видів колективної та індивідуальної навчальної 

діяльності [5, с. 379]. 

Метою дослідження було розкрити особливості організації самостійної 

роботи студентів з ветеринарних дисциплін у вищих навчальних закладах країн-

членів ЄС. 

Встановлено, що у вищих навчальних закладах країн-членів ЄС до 

індивідуально-практичної самостійної роботи студентів з ветеринарних 

дисциплін відноситься чергування в клініках, самостійна робота з живими 

тваринами чи муляжами тварин тощо.  
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Додатковим «бонусом» при вивченні анатомії для студентів факультету 

ветеринарної медицини Лейпцизького університету є можливість отримати в 

домашніх умовах тактильний контакт з кістками «анатомічного ящика» кафедри 

анатомії університету [1, с. 15]. 

До колективної самостійної роботи студентів з ветеринарних дисциплін 

належить метод PAL – це тьюторські заняття, за яких до викладання залучаються 

інтерни, старшокурсники або резиденти. Доповідь студента під час тьюторських 

занять триває 5–10 хв. Метод PAL може носити як формальну форму – 

старшокурсники призначаються офіційно, так й неформальну – неофіційне 

тьюторство, бути теоретичним – без практичних завдань і практичним – з їх 

виконанням [2, с. 50].  

Перші паростки тьюторства у ветеринарній освіті з’явились на лекціях 

німецького анатома-ветеринара Ебергарда Акеркнехта, ім’ям якого названа 

рудиментарна залоза дна ротової порожнини ссавців.  

У вищих навчальних закладах країн-членів ЄС тьюторство з успіхом 

використовується на заняттях з анатомії. До переваг даної форми занять 

відносять: 1) більш глибоке засвоєння студентами курсу дисципліни через 

активну роботу з навчальним матеріалом;2) оволодіння певними професійними 

вміннями – комунікативні навички, навички презентації своїх знань, вміння 

роботи в команді, виховання лідерських якостей, впевненості, самоповаги; 3) 

наявність більшої довіри у студентів початкових курсів до старшокурсників, ніж 

до викладачів; 4) можливість для студентів-старшокурсників стати прикладом 

для наслідування серед студентів-початківців [5, с. 373].  

До недоліків тьюторства, у разі невисокої якості підготовленого 

студентами матеріалу, належить необхідність постійного витратного часового 

ресурсу викладача, відповідального за педагогічний супровід студента.  

Зарубіжні науковці ветеринарного профілю особливою формою 

тьюторства вважають створення в університетському середовищі так званих 

«професійних команд», які є досить компетентними в певних галузях 

ветеринарної медицини. 
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Отже, використання позитивних ідей педагогічного досвіду вищих 

навчальних закладів країн-членів ЄС для підготовки фахівців ветеринарного 

профілю у вітчизняних освітніх закладах є можливим за рахунок  залучення 

старшокурсників як тьюторів до контролю за самостійною роботою студентів. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Донецкая О., Щербаков В. Система среднего профессионального 

образования в Федеративной республике Германии. Интеграция образования. 

2002. № 1. С 10–18. 

2. Дудус Т. Імітаційне моделювання навчально-виробничих ситуацій у 

процесі підготовки фахівців ветеринарної медицини. Науковий вісник 

Національного аграрного університету. 2002. № 109. С. 349–355. 

3. Іщенко Т., Хоменко М. Без права на помилку: пропозиції щодо 

підвищення якості підготовки фахівців. Вища школа. 2010. № 11. С. 47–56. 

4. Кондрахін І. Клінічна підготовка лікарів ветеринарної медицини 

найважливіша ланка навчального процесу. Наука і методика. 2007. № 3. С. 12–

15. 

5. Пилипенко О. П. Новітні технології (подкасти) в навчальному процесі 

ветеринарних ВНЗ Німеччини. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка. Психологія. 

Філософія. 2013. Вип. 192. Ч. 2. С. 372–380. 

6. Цвіліховський М., Іщенко Т., Антонік І. Ветеринарна освіта в Україні: 

сучасний стан і перспективи. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2010. № 

6 (79). С. 5–8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Сукманюк О.М., 

к.і.н., доцент кафедри процесів,  

машин і обладнання в агроінженерії 

Поліський національний університет 

Гончаренко Ю.П., 

К.т.н., доцент кафедри електрифікації,  

автоматизації виробництва та інженерної екології 

Поліський національний університет 

Прядко В.А., 

ст. викладач кафедри електрифікації,  

автоматизації виробництва та інженерної екології 

Поліський національний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

БІОГАЗУ ТА ВИРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

На сучасних сільськогосподарських підприємствах, особливо на великих 

фермах і комплексах з кожним роком збільшуються потреби в електроенергії. 

Короткочасні перерви електропостачання є основною причиною порушення 

нормальної роботи машин і обладнання, а також викликають несправність в 

системах освітлення і вентиляції, результатом яких є аварійні зупинки 

технологічних процесів, погіршення умов утримання тварин, птиці тощо. 

Потрібно відмітити, що для ефективного вирішення проблеми підвищення 

надійності електропостачання безперервного виробництва необхідно 

реалізувати цілий комплекс організаційних і технічних заходів. Застосування 

автономних джерел енергії дозволить підвищити стійкість і надійність 

електропостачання без додаткових навантажень на електричну мережу.  

При використанні відновлювальних джерел енергії ефективність 

електропостачання сільськогосподарських споживачів підвищується за рахунок 

зниження залежності від центральної електричної мережі; зниження затрат на 

підключення; зниження витрат в центральній електричні мережі; об’ємів 
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відновлення зношених електромереж та ін. Також при використанні 

відновлювальних джерел енергії відбувається зниження забруднення 

навколишнього середовища за рахунок зменшення викидів від енергоустановок 

на вуглецевому паливі та збільшення переробки відходів виробництва 

тваринницьких і птахівничих комплексів. 

Підвищення економічної ефективності при використанні відновлювальних 

джерел енергії досягається за рахунок скорочення затрат на закупівлю 

електроенергії із центральної мережі; скорочення збитків від втрат 

сільськогосподарської продукції; розвитку сільських населених пунктів, а також 

підвищення рівня життя і здоров’я населення. 

Біомаса і різноманітні біологічні відходи, з давніх часів використовувались 

людиною для отримання енергії. У даний час виробляється приблизно 5,5% від 

загального виробництва, що забезпечує електроенергією понад 3,3 млн. 

домогосподарств та зменшує шкідливі викиди в атмосферу (приблизно на 9,2 

млн. тонн СО2 у рік) [1]. Це пояснюється тим, що біомаса в традиційному вигляді 

– малоефективне джерело енергії, але з іншої сторони, у зв’язку зі збільшення 

вартості енергоносіїв щороку зростає значення відновлювальних джерел енергії 

в загальносвітовому енергоспоживанні. 

На сьогоднішній день розроблені різні види біогазових установок для 

отримання біогазу і перетворенням його в електричну чи теплову енергію, які 

відрізняються розмірами, конструкцією, температурними режимами, вологістю, 

складу перероблювальної сировини, тривалості проходження біореакцій тощо 

[2]. Отримання біогазу можливе в умовах самих різних масштабів, особливо 

ефективне на агропромислових комплексах, де існує можливість повного 

екологічного циклу [3, 4]. 

Принцип роботи всіх біогазових установок однаковий. Субстрат 

підготовлюють і доводять до потрібної вологості та подають у біореактор. 

Процес анаеробної обробки субстрату включає чотири взаємопов’язані стадії, що 

здійснюють різні групи бактерій [5, 6, 7]: 
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1. Стадія ферментативного гідролізу складних біополімерних молекул 

(білків, полісахаридів та ін.) на більш прості оліго- і мономіри: вуглеводи, 

амінокислоти, жирні кислоти тощо; 

2. Стадія кислотоутворення супроводжується виділенням летючих жирних 

кислот і амінокислот, спирті, а також вуглекислого газу і водню; 

3. Ацетогенна стадія, при якій утворюються попередники метану: ацетат, 

водень, вуглекислота. 

4. Метаногена стадія здійснюється повільно зростаючими бактеріями, які 

є строгими анаеробами. При даній стадії відбувається розчеплення складних 

органічних речовин – метану. 

Одним із сучасних способів отримання біогазу є використання м’яких 

газгольдерів у якості резервуарів для збору і зберігання газу. Такі газгольдери 

представляють собою мішок на основі полімерних матеріалів, стійких до корозії, 

підпалу електропроводами під напругою та прориву через металеві стержні.  

Пройшовши очищення від домішок сірки, біогаз накопичується в 

акумуляторних ємкостях – газгольдерах, з наступною переробкою в 

електроенергію і тепло.  

Заключним етапом ефективної утилізації біогазу є використання 

когенераторів, які при спалюванні метану в двигунів внутрішнього згорання 

виробляють електроенергію та теплову енергію для підігріву біореактора і 

обігріву підприємства. Когенераційна установка представляє собою міні 

теплоелектроцентраль, але з ККД від 85 до 90% [8]. 

При роботі даної установки виходить два види енергії – електрична 

(потужністю від 30кВт до 25 МВт) і  теплова. Принцип роботи даної установки 

полягає в тому, що тепло відбирається з вихлопних газів, масляного радіатора і 

охолоджувальної рідини двигуна. При цьому в середньому на 100 кВт 

електричної потужності споживач отримує 150 кВт теплової потужності у 

вигляді гарячої води для опалення і водопостачання. 

На сьогоднішній день виробництво біогазу з наступним перетворенням в 

електричну і теплову енергію для автономного споживання є економічно 
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вигідно, ніж споживати електричну енергію із центральної мережі, так як можна 

отримати більш дешеву енергію і менше забруднювати навколишнє середовище. 
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СТАН СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Людині потрібна їжа й основним джерелом було полювання тому у давні 

часи перша тварина яку одомашнили була собака, надалі були кози, вівці та 

близько 9 тис років тому у Південно-східній Азії та Китаї одомашненні свині. 

Корову 8,5 тис. років тому на території сучасної Іспанії, Туреччини й Південної 

Азії [1]. 

У структурі валової продукції сільського господарства, тваринництво 

становить понад 38 %. Основні його галузі – скотарство, свинарство, вівчарство, 

птахівництво. Тваринництво є ключовою галуззю сільського господарства яке 

відіграє важливу роль у житті людини, адже продукція м'ясного та молочного 

скотарства є цінною продукцією харчування яке забезпечує раціон людини 

повноцінним білком, вуглеводами та вітамінами. Основною структурною 

частиною тваринництва України у забезпеченні побутового їстівного кошика 

українця є скотарство та свинарство, яке на жаль, за останні 5 років поголів'я 

зменшилось більш ніж на 20 %, навіть стабільне збільшення поголів'я птиці не 

дозволяє нівелювати загальний показник галуззі. Відповідно дані показники 

галузі негативно відобразились на гастрономічних уподобаннях людей і так 

споживанні м'яса українцями менше майже у два рази ніж у більшості 

Європейських країн і становить близько 7,3 кг яловичини та 19 кг свинини на рік 

[2, 4, 5].  

Станом на 1990 рік виробництво продукції тваринництва в Україні мало 

найвищі показники, а з часів набуття незалежності відбулись негативні тенденції 
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господарювання у галузі й кількість поголів'я скоротилась майже у 8 раз з 24,6 

до 3,1 млн голів. Даний факт призвів до того, що на світовому рівні українці 

споживають найменшу кількість м'яса, окрім мешканців Індії й Кувейту. 

Однією з причин зниження кількості поголів'я ВРХ в Україні є інфекційні 

хвороби за яких відсутнє лікування і передбачено вимушений забій згідно з 

діючою інструкції. До таких захворювань відносяться хронічні, з латентним 

перебігом захворювання – лейкоз та туберкульоз ВРХ які крім прямих збитків 

спричинює значні збитки за проведення профілактичних заходів. Україна 

належить до країн з високим показником захворюваності на вище згадані 

хвороби. Враховуючи епізоотологічну ситуацію в країні, реєструються 

поодинокі випадки сказу. Найбільша кількість ВРХ у розрахунку на 100 га с/г 

угідь реєструється у Лісостепу та зоні Полісся, що створює прецедент щодо 

лептоспірозу, адже дані регіони мають значну заболоченість та лісистість є 

відповідно підвищений рівень розповсюдженості лептоспір. Інфекційна 

захворюваність залишається на високому рівні, часто перевищує аналогічні 

показники у більшості країн Європи. Циркуляція хвороботворних 

мікроорганізмів, у тому числі збудників особливо небезпечних хвороб, і 

недостатньо ефективна система профілактичних, протиепідемічних та 

протиепізоотичних заходів негативно впливають на біобезпеку країни та 

чисельність поголів'я тварин [3, 6].  

Питання ліквідації більшості інфекційних хвороб рішається шляхом 

проведення специфічної профілактики, а саме своєчасного виявлення 

інфікованих тварин та їх ліквідації, що спричинить розрив епізоотологічного 

ланцюга. Даний процес передбачає модернізацію діагностичних лабораторій і 

втілення сучасних Європейських стандартів, що передбачає фінансову 

підтримку на державному рівні.  

Вагому причину впливу на всю галузь тваринництва має проблема 

фінансування приватних господарств та державні програми на розвиток 

аграрного бізнесу. Більшість успішних країн Європи проводять державну 

програму субсидіювання: Норвегія – 77, Фінляндія – 71 та Швеція – 59 %. 
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Враховуючи те, що 67 % поголів'я ВРХ утримується у приватних руках, а лише 

33 % у тваринницьких підприємствах, стає актуальним питання системи 

страхування проти ризиків, що забезпечить захист людей від втрати не тільки 

тварини, а й коштів. 

Значний вплив на галузь призвело скорочення кормової бази 

тваринництва, адже за останні роки значно зменшилась площа посіву кормових 

культур, майже у 3,5 раза, в угоду вирощування технічних культур площа посіву 

яких збільшилась вдвічі.  

Висновок. 

Тваринництво протягом усієї історії розвитку людства було і залишається 

однією з найважливіших сфер господарювання та формує майже 30 % валової 

продукції країни. Сьогодні для значної кількості тваринницьких підприємств 

нашої держави необхідні інвестиції як каталізатор у проведенні політики 

модернізації, оновлення основних засобів виробництва, впровадження 

інноваційних технологій і переходу до сучасних технологій виробництва 

продукції. Перепоною цього є затяжні воєнні дії на сході України, пандемія 

коронавірусної інфекції, що безумовно нівелює на сьогодні впровадження 

вагомий економічних дотацій для галузі.  

Як свідчить досвід розвитку потужних Європейських держав, значна 

фінансова підтримка з боку держави може стати грантом на шляху відновлення 

галузі. 
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Слюсаренко І.П., Прядко В.А., Коновалов А.В. 

старші викладачі кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та 

інженерної екології. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ 

ТЕМПЕРАТУРИ ГРУНТУ 

На даний час в Україні все більше загострюється енергетична криза, 

підвищуються ціни на електроенергію, газ, вугілля, що в свою чергу веде до 

збільшення собівартості продукції, яку випускають, комунальні послуги. 

 Тому актуальним є питання розгляду ефективного використання 

нетрадиційних джерел енергії в виробництві і побуті. 

Навколо нас існує велика кількість розсіяної теплової 

низькотемпературної енергії, яку можна сконцентрувати і ефективно 

використовувати в сільськогосподарському виробництві, фермерських 

господарствах, побуті. Для концентрації розсіяної теплової низькотемпературної 

енергії застосовують помпові установки, які при допомозі електромеханічної 

енергії трансформують енергію тепла низького потенціалу в теплову енергію 

більшого потенціалу [4, с. 147]. 

Найбільш потужним джерелом низькотемпературної енергії є грунт і 

грунтові води, що на протязі року мають стабільну температуру +8…+12 оС, яка 

забезпечує ефективну роботу теплових помп. 

Температура теплоносія в помповій установці становить від 4…6 до 

+10…+12 оС і може бути придатною  для виробництва теплоносія з 

температурою 

+40…+70 оС. Досвід багатьох країн світу свідчить, що енергію грунту і 

грунтових вод доцільно використовувати в помпових установках до 70 – 100 кВт  

[3, с. 241]. 
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Аналіз досліджень показує, що такі теплові помпові установки (ТПУ) 

можна ефективно використовувати в сільськогосподарському виробництві, 

фермерських господарствах, побуті. 

Теплові помпи можна ефективно використовувати: в переробній 

промисловості; для створення мікроклімату в приміщеннях в побуті.  

При виборі помпової установки для певного об’єкту необхідно 

враховувати відповідні особливості монтажу і її експлуатації. Установка 

складається з трьох частин:  

• вхідного контуру;  

• теплової помпи; 

• вихідного контуру теплової помпи.  

Для вхідного контуру джерелом тепла можуть бути грунт, вода. 

Вхідний контур (теплообмінник) може бути розміщений горизонтально на 

глибині 1,5…2 м виконується з поліетиленових труб діаметром 30…50 мм у 

вигляді плоского або спірального колектора. Такий спосіб можна застосовувати 

де є багато вільного місця і не буде зруйнований ландшафт, що негативно вплине 

на екологію і довкілля. Крім того для монтажу вхідного контуру можна 

монтувати 

колектори в водоймищах. 

При наявності невеликих площ краще використовувати вертикальні 

грунтові колектори, які монтують в спеціальних свердловинах глибиною 15…90 

м U подібної форми-зонти. Монтаж таких колекторів значно дорожчий, але вони 

мають свої переваги. Вони мають значно більшу і стабільну температуру на вході 

до помпової установки. 

Проаналізувавши можливості монтажу вхідного контуру можна зробити 

висновок, що помпові установки можна використовувати в сільському 

господарстві, промисловості, побуті з урахуванням розміщення вхідного 

контуру. 
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Якщо розглянути  використання нетрадиційних, поновлювальних джерел 

енергії з метою зменшення традиційних енергетичних затрат то можна 

розглянути їх переваги. 

Так наприклад в сільському господарстві значна частина технологічних 

процесів виконується при дотриманні певних температур, які створювались з 

використанням електричної енергії, природного газу, вугілля і т. д. 

В тваринництві підігріта вода за рахунок електроенергії використовується 

для приготування кормів, напування тварин, підігрів повітря для створення 

відповідної температури, промивки молокопроводів.  

В теплицях, овоче- зерносховищах підігрів повітря.   

Значна частина електроенергії витрачається на роботу електроприводів, 

вентиляційних, холодильних установок. 

Аналіз наукових досліджень показує, що у вище розглянутих 

технологічних процесах з використанням теплоти можливо на 60…80 % 

зменшити витрати електричної енергії за рахунок впровадження теплових помп. 

Геотермальні рекуперативні вентиляційні системи. 

Розглянемо результати досліджень технологій і електротехнологічного 

обладнання для створення мікроклімату в виробничих, тваринницьких 

приміщеннях та індивідуальних будинках фермерських господарств. 

Як показують дослідження температура грунту на глибині 2..4 м 

знаходиться в межах 8…12 оС на протязі року. Тому доцільно систему труб 

припливної вентиляції в приміщення прокладати в грунті на глибині 3 м. Це 

дасть можливість влітку охолоджувати припливне повітря а взимку підігрівати. 

Для покращення ефективності роботи вхідного контуру теплових помп і 

припливної вентиляції доцільно встановлювати рекуператори для роботи в 

холодну пору року.  

Система рекуперації для створення мікроклімату заснована на 

використанні  температури грунту припливної системи вентиляції і теплого 

повітря витяжної вентиляці. В рекуператорі відбувається теплообмін 

припливного і витяжного повітря. 
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Таким чином системи теплових помп і рекуперації дають можливість 

створювати необхідний мікроклімат в приміщеннях з значним 

енергозбереженням і можуть використовуватися в сільському господарстві, для 

виробництва і побуту. 
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РОЛЬ ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ У РОЗВИТКУ 

ОРГАНІЧНОГО ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

Динамічний розвиток сільського господарства, перш за все, його провідної 

галузі – тваринництва, пов’язаний з нераціональним природокористуванням, 

зменшенням біорізноманіття, забрудненням земельних та водних ресурсів. Тому 

особливого значення набуває екологізація та впровадження концепції 

органічного виробництва. Важливим в даному напрямі є налагодження співпраці 

України та Польщі, враховуючи Європейський зелений курс, який підтримує 

Україна. За інформацією Мінекономіки: «Україна – одна з лідерів за темпами 

зростання органічного виробництва в Європі, що також відкриває нові 

можливості для розвитку співпраці між двома країнами». Крім того, Польща 

стабільно належить до топ-3 країн, куди найбільше експортується української 

аграрної продукції, а в 2019 році Україна посіла 2-ге місце серед 123 країн за 

обсягами поставок органічної продукції до Європейського Союзу (ЄС). 

Політика уряду Польщі здійснюється в напрямі сталого розвитку і тісно 

переплітається з екологічною політикою ЄС. З 1 січня 2021 року органічні ферми 

функціонуватимуть відповідно до нових правових норм. Застосовується 

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 року щодо 

органічного виробництва та маркування органічних продуктів і скасовується 

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007, тому нові законодавчі документи видаються 

на підставі цього положення. Однак через специфіку сільськогосподарського 

виробництва у випадку деяких положень, які стосуються тваринництва, будуть 
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діяти перехідні документи, що дозволить фермам адаптуватися до нових правил 

[4, с. 5]. 

В Україні законодавче регулювання у сфері органічного виробництва 

здійснюється прийнятим 10 липня 2018 року Законом України «Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції» [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text], введеним в дію 2 

серпня 2019 року. На сьогодні завершено роботу над впровадженням та 

розробкою підзаконних нормативно-правових актів [3]. 

Загалом органічне тваринництво розвинене відчутно гірше, ніж 

рослинництво. Це пов’язано із складнішою організацією процесу виробництва, 

дотриманням вимог щодо утримання, годівлі та лікування тварин і деяких інших 

принципів, на основі яких проводиться сертифікація сільськогосподарських 

підприємств [1, с. 29]. Органічне вирощування тварин має відбуватися з 

дотриманням вимог щодо їх благополуччя. Мережі роздрібної торгівлі можуть 

виставляти власні умови виробникам продукції тваринного походження щодо 

гуманніших форм утримання тварин, наприклад, використання кліток 

поліпшеного типу в птахівництві [4, с. 12]. 

В Україні станом на жовтень 2019 року займаються органічним 

тваринництвом: кури-несучки – 4 оператори, ВРХ – 6 операторів, свині – 

2 оператори [4, с. 10]. У Польщі у 2017 році із понад 1,4 мільйона фермерських 

господарств лише 15470 (біля 1% від загальної кількості) були сертифікованими 

органічними господарствами, а 4787 господарств перебували у перехідному 

періоді до ведення екологічної діяльності [5]. 

В органічному тваринництві України та Польщі абсолютно неможливо: 

- профілактично використовувати хімічносинтезовані алопатичні 

ветеринарні лікарські засоби, включаючи антибіотики та болюси (введення 

препарату у великій дозі), що складаються з хімічносинтезованих частинок; 

- використовувати засоби, що підсилюють ріст або продуктивність 

(включаючи антибіотики, кокцидіостатики та інші штучні стимулятори росту), 

гормони та подібні засоби для репродуктивного контролю або для інших цілей. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
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Принцип «профілактика краще, ніж лікування» також працює в 

органічному тваринництві, тому до тварин застосовуються наступні правила: 

- правильний підбір порід і ліній, використання високоякісного корму, 

забезпечення можливості пересування та відповідного утримання; 

- гігієна приміщень, перш за все:  

• видалення гною та залишків корму настільки часто, наскільки це 

необхідно, 

• регулярне прибирання та, можливо, дезінфекція приміщень, 

• знищення комах та інших шкідників або запобігання їх появі (пастки, 

сітки тощо); 

- введенню нових тварин до стада повинні передувати карантин або 

скринінгові тести; 

- можуть застосовуватися імунологічні (стимулюючі імунну систему) 

ветеринарні лікарські засоби. 

Важливо: усі процедури тваринництва повинні бути спрямовані на 

профілактику, а не на лікування! Якщо, незважаючи на всі профілактичні заходи 

тварини захворіли, їх слід негайно лікувати. Дозволено лікування, пов’язане із 

захистом здоров’я людей і тварин, під час якого необхідно віддавати перевагу 

застосуванню фітотерапевтичних, гомеопатичних препаратів, мікроелементів та 

препаратів, використання яких дозволено під час органічного виробництва[3; 7, 

с. 15–17]. 

Вважаємо, що на сьогоднішній день основними перешкодами розвитку 

органічного тваринництва в Україні та Польщі є: складність і тривалість процесу 

технології сертифікації, порівняно висока її вартість; високі виробничі витрати; 

брак кваліфікованих кадрів; недостатній рівень державної підтримки. Однак 

органічний сектор сільського господарства залишається пріоритетним 

напрямком розвитку як у Польщі, так і в Україні та потребує посиленої уваги з 

боку держави. Необхідно пам’ятати, що виробництво органічної продукції 

тваринництва – запорука здоров'я людства. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧІННЯ АГРОІНЖЕНЕРНИХ ФАХІВЦІВ 

Інженер – механік в умовах сільськогосподарського виробництва виконує 

функції пов'язанні  з питаннями витіснення з с.-г. виробництва ручної праці, 

шляхом створення, удосконалення, використання та обслуговування технічних 

систем. Предметом праці засобів виробництва (технічних систем) є грунт, 

рослини, тварини тощо. АПК є специфічною сферою виробництва, де предмети 

праці роззосереджені на певній площі, чи зосереджені на фермі або теплиці, 

складах тощо. Вони є частиною навколишнього природного середовища та 

піддаються його дії. Таким чином фахівець з однієї сторони має справу з біо – та 

літосферою, а з іншої, з штучною природою -техносферою. 

Кваліфікаційні вимоги до агроінженера суттєво відрізняються від 

кваліфікаційних вимог інженера – механіка промисловості. Звідси технології, 

методи, способи класичної педагогіки, при підготовці агроінженера не завжди 

ефективні [1,с. 85]. Тому враховуючи обсяг та якість інформації, які має 

опанувати майбутній інженер, є потреба використовувати концепцію 

неперервної освіти і зокрема одну із її форм, самостійну роботу. Самоосвіта 

забезпечила появу геніїв науки та техніки: Томас Едісон, Генрі Форд, М. 

Фарадей, П. Титов та інші.  

Неперервна освіта забезпечує прогресивну підготовку та розв’язує 

економічну задачу держави. І.М. Бендера [1, с.25] вказує, що перспективними 

технологіями учіння є такі, в основу яких закладено самостійну діяльність 

суб’єкта учіння, що забезпечує йому отримувати знання, уміння та навички. При 

цьому відпрацьовується механізм, система та методика самостійного та 

індивідуального вивчення інформації сьогодні, завтра. Цим вимогам 

відповідають технології: неперервної прогресійної освіти, особистісної 
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орієнтації на суб’єкт учіння та навчальних проектів [2, с.38 ]. Суттєвий внесок у 

розвиток неперервної професійної освіти зробили науковці АПН України та 

окремі науковці [2, с. 16].  

Таким чином, особливості підготовки фахівців за спеціальністю 

«Агроінженерія» кваліфікації інженер – механік, вимагає інноваційного 

спрямування діяльності викладачів, яка б забезпечила безперервне навчання 

суб’єктів учіння через самоосвіту.  

Основними компонентами моделі майбутнього інженера є трудограма, 

психограма – соціограма. В останніх документах МОНУ основою для підготовки 

фахівця є компетентісний підхід, що забезпечує формування здатності та 

мобілізацію всіх ресурсів особистості на ефективне виконання фахової 

діяльності.  Професійна компетентність майбутніх інженерів визначається 

такими компонентами: мотиваційно – ціннісний; когнітивно – рефлексивний та 

практично – діяльний. 

Таким чином, модель інженера є сукупністю його знань, умінь та навичків 

і якостей, які відображають державні та соціальні вимоги до нього як до 

професіонала так і до особистості, суб’єкта суспільних відносин.  

В моделі інженера ХХІ ст. на першому плані стоять вимоги: мати знання і 

вміння з фундаментальних природничих, технічних, економічних, 

соціологічних, психологічних та загальнокультурних наук, отриманих в вищій 

школі. Важливими є знання та вміння, які визначають професійну готовність 

інженера до праці, це насамперед інженерне мислення, творчий підхід до 

вирішення інженерно – технічних задач, підприємливість, ініціативність, вміння 

працювати з людьми. Окрім цього, професійність інженера визначає відношення 

його до праці: відповідальність, активність, дисциплінованість та 

працездатність. В цілому інженерові ХХІ ст. необхідно мати: розвинуті 

професіонально значимі якості особистості на принципах гуманізації та 

гуманітаризації освіти; систему професіональних знань, умінь та навичків 

відповідають професійній діяльності, функціям і обов’язкам майбутнього 

інженера; вміти неперервно вчитися, набувати професійні знання, вміння та 
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навички, опановувати нові технологічні процеси, удосконалювати кваліфікацію; 

вміння формувати систему розвинутих, гнучких професійних знань і мислення, 

які забезпечать творче вирішення інженерно – технічних задач.  

Аналізуючи американську і болонську моделі інженера, з точки зору 

компетенцій та результативності інженерної діяльності, беремо за основу 

американську модель. Американську модель інженера використовують ВНЗ 

США, Канади, Південної Кореї, Японії та інші. Американська модель передбачає 

навчання в університеті після навчання у 12-річній школі. Спочатку 

опановується інженерна 4-річна програма з отриманням освітнього ступеня 

«Бакалавр», а потім 2-річна інженерна програма з присвоєнням освітнього 

ступеня «Магістр». Освітній ступень «Магістр» свідчить про спеціалізацію і не 

є перевагою при отриманні посади практикуючого інженера. Для отримання 

статусу професіональний інженер необхідно бакалавру попрацювати на 

виробництві за спеціальністю не менше 7 років з наступним ліцензуванням та 

сертифікацією. Фахівцеві з дипломом «Магістр» необхідно успішно 

попрацювати за спеціальністю певну кількість років з наступним ліцензуванням 

та сертифікацією [3, с. 46]..  

Вимоги до професіональних інженерів такі: уміле застосування 

універсальних знань; використання локальних знань на практиці; аналіз 

інженерних задач; проектування та розробка інженерних рішень; оцінка 

комплексної інженерної діяльності; відповідальність за прийняте інженерне 

рішення; організація інженерної діяльності; етика інженерної діяльності; 

громадська безпека інженерної діяльності; комунікабельність; неперервне 

навчання протягом життя; при веденні інженерної діяльності опиратися на 

здоровий глузд; дотримання вимог законів та нормативів. 

Таким чином, модель фахівця передбачає програму та методику навчання 

з постійною складовою у всіх варіантах моделей – неперервного навчання, 

зокрема самостійного, протягом всього життя.  

Інженер – особистість творча, здатна вирішувати задачі в техносфері, які є 

нетрадиційними та без наявного алгоритму рішення. При цьому приймаються 
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рішення, помилковість, яких призводить до матеріальних збитків та жертв. 

Узагальнені основні функції інженера, який здатний імпламентувати технічну 

систему в екосистему, не завдаючи її непоправної шкоди. Окресленні 

психологічні основи самостійного опанування інформації, як основи 

формування знання, вміння та навичків. Поданні основні рекомендації з 

формування креативної особистості, способи підживлення постійної мотивації 

до учіння в процесі організації самостійної роботи студента (фахівця).  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТОКУ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Розвиток сільського господарства є основою продовольчої безпеки нашої 

країни. Україна історично була аграрною країною, в якій успішно виробляли і 

рослинницьку продукцію, і продукцію галузі тваринництва. 

Відсутність результативної аграрної політики, націленої на суттєву 

модернізацію ресурсного потенціалу галузі та підвищення її ефективності 

призвела до зниження ролі аграрного сектору в нашій державі.  

В зв’язку з чим, великого значення надається формуванню нового та 

вдосконаленню діючого інституціонального середовища аграрного сектора. 

Вирішення цих питань має дати поштовх для розвитку всіх сфер АПК через так 

званий «мультиплікативний ефект». Однак, різноманітність поглядів вчених і 

політиків з приводу вирішення цих питань ускладнює процес розробки 

комплексної концепції їх розв’язання, яка б чітко визначала зміст всіх напрямків 

реформування аграрних відносин, роль у цьому процесі держави.  

Розвиток інноваційної економіки є ключовим викликом для кожної країни, 

щоб українська економіка могла продовжувати розвиватися та збільшувати свій 

розмір конкурентоспроможності, необхідно базувати економічний розвиток на 

сучасних виробничих технологіях та інноваційних послугах [1, с. 22–43]. 

На сучасному етапі Україна залишається одним з лідерів розвитку ІТ-галузі, 

зокрема ІТ-аутсорсингу. Інновації в сільському господарстві теж позитивно 

впливають на зростання продуктивності праці, конкурентоспроможності вітчизняної 
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продукції на світовому продовольчому ринку, а також на прибутковість діяльності 

аграрного підприємства. Більше того, вони підтримують сталий розвиток економіки 

з низкою переваг для суспільства в цілому – впливають на динаміку появи та 

впровадження нових технологій. 

Організація та розвиток інноваційного процесу має визначальний вплив на 

забезпечення конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому продовольчих ринках.  

Проблеми нестачі інвестицій та навіть втечі капіталів мають розв'язуватися 

тільки шляхом удосконалення усіх елементів державної політики, що 

визначають стан інвестиційного клімату [1, с. 32–64]. 

Однією з найбільш складних і актуальних соціально-економічних проблем, 

що стоять сьогодні перед Україною, є перехід економіки на інноваційний шлях 

розвитку.  

Одним з головних завдань, що стоять перед сільським господарством у всіх 

країнах світу, є забезпечення продовольством швидкозростаючого числа 

населення при збереженні довкілля [2].  

В Україні існують всі необхідні передумови для забезпечення населення 

країни якісною сільськогосподарською продукцією. 

Рослинництво є основою сільського господарства України, особливо – 

виробництво зернових та рослинної олії. В середньому за 2018–2020 роки на 

сільськогосподарське виробництво рослинництва припадало 73% 

сільськогосподарської продукції, відповідно на тваринництво – 27%. Виробництво 

цих виробів перевищує внутрішній попит та орієнтовано на експорт [3]. 

Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та величезними 

перспективами розвитку сільського господарства. Вона володіє сприятливими 

кліматичними умовами, якісними земельними ресурсами, відповідними навчальними 

та науковими аграрними установами, а тому має всі можливості для ефективного 

розвитку сільськогосподарського виробництва [4, с. 221]. 

Аграрна направленість економіки України і значний агропромисловий 

потенціал і мають стати визначальними для створення сприятливого інноваційно 
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– інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки. Виходячи з цих 

природних і соціальних особливостей, такий сценарій розвитку країни 

передбачає надання переваги розвитку агропромислового сектора та залучення в 

цей сектор новітніх технологій, необхідних для покращання умов праці людини, 

зниження техногенного навантаження на природу, створення екологічно чистих 

продуктів, відтворення екологічної рівноваги в біосфері області [5]. 

Для вирішення завдань вітчизняного аграрного інноваційного розвитку у 

напрямі, максимально наближеному до загальносвітових тенденцій, необхідно 

здійснити кардинальні перетворення у межах як усієї національної інноваційної 

системи, так і її аграрної складової. При цьому на рівні аграрної інноваційної 

системи важливо забезпечити кількісне і якісне зростання інноваційних 

пропозицій, підвищення сприятливості виробників до нововведень, а також 

формування ефективної «провідної» мережі від науки до виробництва [6].  

Впровадження інвестиційних проектів у сільському господарстві держави 

і передбачає: вдосконалення і впровадження нових технологій виробництва, 

поліпшення якості і зниження собівартості продукції, підвищення її 

конкурентоспроможності; розвиток переробки сільськогосподарської сировини 

з урахуванням раціонального розміщення виробництва сільськогосподарської 

продукції; встановлення взаємовигідних економічних відносин з партнерами як 

на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; розробку та реалізацію 

інвестиційних проектів із залученням внутрішніх і зовнішніх інвесторів. 

Досвід країн з розвиненим інтенсивним сільськогосподарським 

виробництвом свідчить про те, що за науково-технічний прогрес в цій 

специфічній галузі несе відповідальність все суспільство, яке споживає її 

продукцію. Сільське господарство, в силу своїх специфічних особливостей, 

обмежених організаційно-економічних і технічних можливостей, не може 

ефективно функціонувати без допомоги держави, яка повинна не тільки мати 

власну інноваційну політику, а й безпосередньо здійснювати регулювання 

інноваційного процесу [7, с. 78–79]. 
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У зв'язку з цим, основні напрямки підвищення інноваційної активності в 

АПК полягають не тільки в активізації діяльності безпосередніх виконавців 

інноваційного процесу, а й в системі певних державних заходів щодо активізації 

самого процесу. 

В результаті проведеного аналізу з’ясовано, що інноваційну складову у 

сільському господарстві регіону слід розглядати як реалізацію в господарській 

практиці результатів наукових дослідів та розробок як нових сортів культур; 

новітніх наукоємних технологій виробництва; використання більш ефективних 

нових добрив, засобів захисту кормових культур; нових форм організації 

виробництва та управління галуззю, що дає змогу підвищити її ефективність. 

Висновки.  

Отже, стан, що склався в агропромисловому комплексі України значною 

мірою обумовлений порушенням цінового паритету, неконтрольованим 

підвищенням цін монополістами, що виробляють засоби виробництва для 

аграріїв, скороченням попиту на сільськогосподарську продукцію та відсутністю 

дієвої стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства. 

Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, 

задоволення потреби населення в якісних продуктах харчування, створення 

продовольчої безпеки і незалежності нашої країни, необхідно ефективно 

розробляти і впроваджувати інноваційні технології у сільському господарстві.  
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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНОГО ТІЛА КУЛОНА-

НАВ’Є, ЯК МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ФОРМОЗМІНИ СИПКОЇ КУПИ 

Специфіка більшості технологій сільського господарства на території 

Європейських країн передбачає формування сипкої купи для післязбиральної 

обробки рослинних матеріалів, для їх подальшого зберігання та переробки. 

Обґрунтування інноваційних технологій і нових технічних та технологічних 

рішень виробництва продукції рослинництва має виконуватись, в тому числі, з 

урахуванням заощадження енергоресурсів [3, 4].  

Більшість відомих досліджень з проблем механіко-технологічних 

властивостей сільськогосподарських рослинних матеріалів спрямовані на 

визначення їх фізико-механічних властивостей. В деяких роботах досліджувався 

вплив конструкційних особливостей обладнання та засобів механізації 

сільськогосподарського виробництва на показники якості окремих рослинних 

матеріалів [2, 3, 4]. Разом з тим, слабко дослідженими, а в багатьох випадках 

зовсім не дослідженими, залишаються питання пов’язані з вивченням макро-

процесів формування купи сипких матеріалів, що є характерним для більшості 

видів продукції рослинництва [2]. Відсутність результатів досліджень, в тому 

числі і аналітичних досліджень, з реології, феноменологічних ознак 

унеможливлює розробку принципів побудови їх структурних моделей і, як 

наслідок гальмує створення нових перспективних зразків сільськогосподарських 

машин та обладнання. 

З метою аналітичного обґрунтування макро-деформаційних процесів, які 

відбуваються з сипкою кипою (в сипкому середовищі) рослинного матеріалу 

нами запропоновано феноменологічний підхід до аналізу реологічного тіла 

Кулона-Нав’є (𝐶𝑙), макро-формозміну якого наведено на рис.1 [1]. 
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Рис.1. Деформування (а) та зсув (б) сипкої кипи,  

як реологічного тіла Кулона-Нав’є 

 

Реологічне тіло Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) має розглядатись як одне з чотирьох 

простих реологічних тіл, разом з реологічними тілами Гука (𝐻), Сен-Венана 

(𝑆𝑡𝑉) та Ньотона (𝑁). За реологічними ознаками поведінка реологічного тіла 

Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) надзвичайно схожа на поведінку пластичного тіла Сен-Венана 

(𝑆𝑡𝑉). Опір формозміні реологічного тіла Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) залежить від опору 

зсуву поміж окремими цільними об’єктами купи, який визначається за Кулоном 

таким лінійним співвідношенням [1]: 

 

𝑠 = 𝜎 ∙ 𝑓 + 𝑐, (1) 

 

де 𝜎 – нормальний тиск за певною площинкою всередині купи, за якою 

відбувається зсув; 

𝑓 – усереднене значення коефіцієнту тертя за площинкою зсуву всередині купи; 

𝑐 – деякий опір зсуву, який не залежить від нормального тиску і отримав назву 

“зчеплення”.  

Якщо 𝑐 = 0, то опір зсуву реологічного тіла Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) залежить 

лише від нормального зусилля за площинкою зсуву всередині купи: 

 

𝑠 = 𝜎 ∙ 𝑓. (2) 
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У випадку, якщо дотичне напруження 𝜏 від зовнішнього навантаження на 

купу досягне певного граничного значення: 

 

𝜏 = 𝑠, (3) 

 

або дещо перевищить це значення, починається невпинний зсув за площинкою     

𝑎 − 𝑎 (рис.1) за аналогією пластичної течії реологічного тіла Сен-Венана (𝑆𝑡𝑉) 

[1]. 

Тертя в сипкому тілі купи, описуване реологічним тілом Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) 

є внутрішнім тертям, на відміну від поверхневого тертя поміж кипою і 

поверхнею на якій розташовано цю кипу. 

Внутрішнє тертя за Кулоном, підпорядковане такому ж закону, що і тертя 

за поверхнею дотику двох твердих тіл, і є прямо пропорційним нормальному 

тиску на цих поверхнях (кулонове, або сухе тертя). Реологічне тіло Кулона-Нав’є 

(𝐶𝑙) при умові 𝑐 = 0 називають незв’язаним або сипким тілом (𝐶𝑙𝜑), а тіло, що 

підпорядковане рівнянню (1) отримало назву зв’язано-сипкого тіла (𝐶𝑙𝑐𝜑), аби 

підкреслити, що для такого реологічного тіла одночасно притаманні ознаки 

кулонового тертя і зчеплення [1]. 

Графіки залежностей поміж параметрами 𝑠 та 𝜎 для сипкого тіла (𝐶𝑙𝜑) та 

для зв’язано-сипкого тіла (𝐶𝑙𝑐𝜑) наведено на рис.2-а та рис.2-б, відповідно. 

Зчеплення зв’язано-сипкого тіла (𝐶𝑙𝑐𝜑) можна представити у вигляді 

еквівалентного за величиною внутрішнього тертя (рис.2-в). З рис.2-а та рис.2-б 

походить: 

 

𝑓 = tan𝜑 (4) 

 

Робота, яка витрачається на деформацію (формозміну) реологічного тіла 

Кулона-Нав’є (𝐶𝑙) з точки зору термодинаміки процесу формозміни, повністю 

перетворюється у теплоту і є незворотною. 
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Рис.2. Графіки залежностей поміж параметрами 𝑠 та 𝜎: 

а – для сипкого тіла (𝐶𝑙𝜑); б – для зв’язано-сипкого тіла (𝐶𝑙𝑐𝜑); 

в – “правило еквівалентності” 

 

Отже, подальші дослідження спрямовані на реалізацію аналітичного 

обґрунтування макро-деформаційних процесів, які відбуваються з сипкою 

кипою (в сипкому середовищі) рослинного матеріалу дозволять розробити 

теоретичні основи принципів побудови структурних моделей сипких кип і, як 

наслідок, призведе до прискореного розроблення нових перспективних зразків 

сільськогосподарської техніки та засобів і технологій для післязбиральної 

переробки продукції рослинництва. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОКАЛОРІЙНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИНИХ СИСТЕМ ВІДВЕДЕННЯ ТЕПЛА В 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ 

Одна з тенденцій розвитку сучасних систем в електроніці, апаратурі 

автоматизованих систем управління різними технологічними процесами, с тому 

числі і сільхозвиробництві, це  суттєве зменшення габаритів пристроїв при 

одночасному зростанні вимог до їх продуктивності і надійності. Але розміщення 

великої кількості електронних модулів на малій площі приводить до 

інтенсивного нагріву. Тому, чим менший електронний пристрій, тим 

актуальніше для нього проблема ефективного охолодження [1].  

Наслідком цього є необхідність в розвитку надійних систем відводу тепла від 

електронних компонентів. Існуючі зараз системи охолодження прийнято 

розділяти на дві основні групи: пасивні системи охолодження; активні системи 

охолодження [2, 7]. Існуючі системи охолодження Для пасивних методів 

характерний природний шлях відведення тепла - конвекцією, теплопровідністю 

і випромінюванням. В активних методах використовується примусовий 

тепловідвід із застосуванням вентиляторів, термоохолоджувачів або омиваючих 

рідин. Найпростішим способом охолодження деталей являється пасивний 
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тепловідвід із застосуванням радіаторів. Він заснований на явищах 

теплопровідності матеріалів, природної конвекції і теплового випромінювання. 

Наряду з цим слід звернути увагу на нові напрямки в розробці систем  на 

використання  тепловідводу від електронних пристроїв оснований на 

використанні електрокалорічного ефекту. 

Електрокалорічний ефект являє собою явище, що полягає в зміні температури 

кристалічних діелектричних матеріалів, викликаному зміною прикладеного до 

них електричного поля. Цей ефект є зворотним піроефектом і, таким чином, 

поряд з піроефектом, його слід розглядати як характерне властивість 

піроелектриків. 

Рівняння електрокалорічного ефекту має видляд; 

ΔТ = qΔE, 

де ΔТ – зміна температури; 

ΔE – величина зміни напруженості електричного поля; 

q – коефіцієнт електрокалорічного ефекту. 

Вперше електрокалорічний ефект спостерігали фізики І. Курчатов та П. 

Кобеко в 1930 р при дослідженні кристалів сегнетової солі. Надалі було 

показано, що це явище має місце і в інших сегнетоелектриків, причому в області 

сегнетоелектричного фазового переходу воно може давати помітні зміни 

температури. Так, в кристалі дигидрофосфата калію КН2РО4, вміщеному в 

сильне електричне поле, температура фазового переходу може змінитися 

внаслідок електрокалоріческого ефекту приблизно на 2 ° С. Тому в практичному 

відношенні сегнетоелектрики є найбільш цікавими матеріалами. 

Суть електрокалорійного ефекту полягає в збільшенні температури 

речовини при створенні в ньому електричного поля і відповідно зниження 

температури при вимкненому полі. З'ясувалося, що отримана різниця температур 

залежить від кількості поляризації діелектрика і від напруженості електричного 

поля. Також відомо, що найбільш виражений електрокалорійний ефект в 

матеріалах зі структурою, спорідненою будовою перовскіта. На відміну від 

ефекту Пельтьє, електрокалорійний ефект базується не на протіканні струму 
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через активний шар охолоджуючого елемента, а на зміні прикладної напруги, що 

спрощує як схему управління таким елементом, так і його енергоспоживання, що 

дуже важливо в мініатюрних пристроях, або приладах з обмеженим джерелом 

живлення. 

Електрокалорічний ефект використовується для створення твердотілих 

охолоджуючих систем. На рис. 1 схематично показана електрокалорічна 

холодильна машина. У двох однакових блоках 2 і 3 розміщені сегнетоелектрічні 

пластини 1 з розташованими між ними каналами 4 для прокачування теплоносія. 

У блоках 2 і 3 в протифазі створюється сильне електростатичне поле, причому 

таким чином, що коли воно прикладено в блоці 2, то відсутнє в блоці 3, і навпаки. 

Наприклад, спочатку теплоносій за допомогою поршня 7 прокачується через 

блок 3; електричне поле в даному напівперіоді в цьому блоці відключено і, 

відповідно, сегнетоелектрик в блоці 3 має знижену температуру внаслідок 

електрокалорічного ефекту. Потім охлоджений теплоносій протікає через 

охладжувальну камеру 5 і нагрівається в блоці 2, в якому в даний напівперіод 

включено електричне поле, і сегнетоелектрик в ньому розігрітий. Далі нагрітий 

теплоносій охолоджується в теплообміннику 6. Протягом наступного 

напівперіоду електричне поле відключено в блоці 2, але створено в блоці 3, і 

теплоносій прокачується в протилежному напрямку. 

 

Рисунок 1. Схема електрокалорічної холодильної машини: 1 – сегнетоелектричні 

пластини; 2, 3 – активні блоки; 4 – трубки для теплоносія; 5 – охолоджувальна камера; 6 – 

теплообмінники; 7 – тепловий ключ 
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Для зниження електричної напруги в електрокалорійних установках 

використовують тонкі керамічні пластини і плівки товщиною від 100 мкм до 100 

нм замість масивних сегнетоелектричних зразків. У випадку з такими плівками 

при збереженні великої напруги електричного поля значення електричної 

напруги залишаються відносно невеликими, що знижує ризик електричного 

поломки зразка і забезпечує електробезпеку. 

В порівнянні з  іншими методами охолодження електрокалорійний ефект 

має безліч переваг. По-перше, на основі електрокалорічного ефекту можна 

створити тверді активні шари охолоджувальних пристроїв, а значить, вони 

будуть безшумними. На відміну від систем рідинного охолодження при їх 

пошкодженні, вони не відключать охолоджені контури, буде простіше 

виготовити, встановити і доглядати. По-друге, як говорилося вище, 

електрокалорійний ефект заснований на зміні приєднаного електричного поля, а 

не на струмотоку, а значить, можна створювати охолоджувальні пристрої з дуже 

низьким енергоспоживанням, що має вирішальне значення при створенні систем 

для дослідження космосу та інших систем з високим ступенем автономності. 

Такою ж перевагою є і кількість електрокалорійних матеріалів - це можуть бути 

як сипучі сегнетоелектрики, так і тонкі плівки. 

У зв'язку з розвитком технологій гнучкої електроніки, досить популярним 

стає створення і дослідження електрокалоріческіх матеріалів у вигляді 

полімерних плівок. [5] Так як електрокалоріческіе матеріали відносяться до 

класу сегнетоелектриків, їх можна отримувати традиційними методами. 

Наприклад, для створення тонких і товстих плівок, які більш перспективні в 

сучасній мікро і наноелектроніки, в зв'язку з меншими ніж у традиційних 

об'ємних елементів геометричними розмірами і можливістю інтеграції в процес 

виробництва мікросхем, використовуються такі методи як магнетронного 

напилення, хімічне осадження з газової фази металоорганічних з'єднань, золь-

гель процес, лазерна абляція і багато інших. Таке різноманіття методів так само 

є важливою перевагою електрокалоріческіх матеріалів, так як дає можливість під 

кожен конкретний випадок розробляти власні вимоги і до матеріалу, і до 



 
48 

технології його отримання. Різноманітністю так само відрізняються і методики 

дослідження одержуваних електрокалорічних матеріалів, наприклад атомно-

силова мікроскопія стає все більш перспективною для вивчення поверхні 

подібних зразків у зв'язку з високою точністю вимірювань і широким спектром 

можливостей, обумовленим вдосконаленням старих методів дослідження і 

створенням нових [6-9]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ РОЗДІЛЕННЯ ЯЄЦЬ ЗЕРНОВОЇ МОЛІ 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТРИХОГРАМИ 

В сучасних умовах виробництво екологічно безпечної продукції є досить 

актуальним. Проте, підвищення урожайності сільськогосподарських культур для 

фермерських господарств – це головне завдання, тому, зрозуміло, що екологічна 

чистота і безпечність продукції відходить на другорядний план. До того ж, 

застосування мінеральних добрив, пестицидів та стимуляторів росту призводить 

до зниження родючості ґрунтів. 

Одним із сучасних напрямків виробництва екологічно безпечної продукції 

в біологічному захисті рослин є використання ентомологічних препаратів. В 

Україні найпоширенішим біологічним засобом захисту рослин в сільському 

господарстві, який знищує шкідників на стадії яєць є Trichogramma. 

Дотримання або покращення якісних показників Trichogramma, особливо 

при маточному виробництві препарату, здійснюється декількома способами: 

періодичне використання яєць природніх господарів, збір стартових колоній 

природніх популяцій Trichogramma, проведення гетерозису, введення 

Trichogramma в діапаузу, підкормка імаго медовим розчином та використання 

крупних яєць зернової молі [1]. Так в роботі Wanga et al. [2] зазначено про 

тривале використання дубових шовкопрядів (Antheraea pernyi) як яйця-

господаря для виробництва Trichogramma dendrolimi. Також відомі дослідження 

[3], які стосувались визначення впливу крупності яєць капустяної совки 

Mamestra brassicae L. на плодючість та розподіл за статевими ознаками 

Trichogramma evanescens Westwood. Встановлено, що самиці Trichogramma на 

початку яйцекладки відкладають пропорційно більше яєць чоловічої статі. 

Визначено вплив Trichogramma minutum Riley і Trichogramma pretiosum Riley, 
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вироблених на яйцях Helicoverpa zea, на таких шкідників як мексиканська рисова 

міль Eoreuma loftini (Dyar) та міль цукрової тростини Diatraea saccharalis (F.) [4]. 

Результати досліджень показали, що Trichogramma minutum, вирощена на яйцях 

Helicoverpa zea, паразитувала 52,5 % яєць мексиканської рисової молі Eoreuma 

loftini порівняно з 50,3  % для Trichogramma pretiosum. У той же час 

Trichogramma minutum паразитувала близько 42 % яєць молі цукрової тростини 

Diatraea saccharalis, а Trichogramma pretiosum лише 12,6 %. Отримані 

результати показують потенціал використання Trichogramma для контролю 

стебел цукрової тростини в полі. 

Відомі дослідження [5] з визначення впливу крупності яєць зернової молі 

з другого по сьоме покоління на наступні якісні показники Trichogramma: рівень 

пошукової здатності, рівень деформованих особин, рівень відродження особин, 

відносну кількість самок і плодючість самок Trichogramma. Було встановлено, 

що розмір яєць зернової молі від другого до сьомого покоління Trichogramma 

має найбільший позитивний вплив на рівень пошукової здатності, рівень 

деформованих особин та плодючість самок Trichogramma. Вплив розмірів яєць 

зернової молі на рівень відродження особин, відносну кількість самок і 

плодючість самок Trichogramma від другого до сьомого покоління не мали 

суттєвого статистичного значення. 

Отже, проведений аналіз результатів досліджень показав, значна частина 

їх присвячена підтримці якісних показників Trichogramma, від яких залежить 

ефективність препарату. Результати даних досліджень показали, що від яєць 

господаря Trichogramma, від розмірів яєць зернової молі, на яких вона 

розводиться, залежать її якісні показники. Тому існування в технології 

виробництва Trichogramma пристроїв, які виконують відбір найкращих яєць для 

її розведення є важливим етапом. Але, нажаль, наразі відомий лише 

пневматичний калібратор яєць зернової молі [6], який використовується при 

виробництві Trichogramma. Тому визначення оптимального способу розділення 

яєць зернової молі на різні фракції є досить актуальним завданням. 
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При проведенні досліджень з визначення оптимального способу 

розділення яєць зернової молі на три фракції (конгломерати, крупні та дрібні) 

застосували пневматичний спосіб (калібратор), електростатичний 

(електросепаратор) і відцентровий (обертовий диск). 

Після збору та очищення яєць зернової молі зробили вимірювання їх певної 

кількості з метою визначення в отриманій партії приналежністі яєць до певної 

фракції. Таким чином дана партія яєць зернової молі складалась з: 28 % 

конгломератів, 34 % крупних яєць і 38 % дрібних.  

Наступним кроком відокремили з основної маси яєць по 10 г для 

здійснення їх розділення трьома способами. Кожним способом проводили 

розділення на три фракції, з кожної фракції вибірково бралась певна кількість 

яєць зернової молі для вимірювання довжини і ширини на stereoscopic microscope 

MBS-10 type AC 3.850.005 RE та підрахунку об’єму витягнутого еліпсоїда 

(кожного яйця) за формулою:  

       

Мінімальний об’єм крупних яєць зернової молі для виробництва 

Trichogramma становив 0,0247 мм3, відповідно якщо об’єм менший – це дрібні 

яйця. 

Процес розділення яєць зернової молі на три фракції здійснювався в 

наступній послідовності: очищені яйця зернової молі засипались до бункера, з 

якого вони рухались до камери розділення пневматичного калібратора. В камері 

розділення на яйця зернової молі діє горизонтальний потік повітря, який 

втягується осьовим вентилятором і, таким чином, в залежності від 

аеродинамічних властивостей яєць відбувається їх розділення на фракції. В 

електростатичному сепараторі яйця зернової молі з бункера потрапляють до 

електромагнітного поля, де в залежності від фізико-механічних властивостей 

яєць відбувається їх розподіл. При відцентровому розділенні яйця зернової молі 

з бункера потрапляють на відцентровий диск і за рахунок відцентрової сили та 

властивостей відбується розділення їх на три фракції. 
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За своїми геометричними параметрами яйця зернової молі досить близькі 

між собою і тому розділення їх на різні фракції досить не проста задача. А 

оскільки яйця зернової молі це живий організм, то і можливостей ускладнювати 

процеси їх розділення немає, оскільки при їх деформуванні погіршується їх 

якість і Trichogramma відмовляється використовувати такі яйця, шукаючи для 

свого майбутнього потомства кращі умови. 

Проведені дослідження з визначення способу розділення яєць зернової 

молі на три фракції з використанням пневматичного калібратора показали, що 

в першу фракцію для конгломератів потрапило: 80 % конгломератів, 6 % 

крупних яєць і 14 % дрібних. Наявість у першій фракції крупних та дрібних яєць 

пояснюється тим, що в момент потрапляння конгломератів до бункеру частина 

їх розпадається або відділяються на поодинокі яйця, що призводить до 

погіршення статистичних даних. Також відмічено, що в першій фракції майже 

всі конгломерати складались із 3 та більше яєць. До другої фракції, де повинні 

бути крупні яйця зернової молі, також потрапила значна частина конгломератів, 

яка склала 46 %, дрібних яєць становило 28 %, а крупних 26 %. Даний розподіл 

яєць зернової молі у другому контейнері показує, що при збільшенні повітряного 

потоку, з метою зменшення кількості дрібних яєць призведе до збільшення 

конгломератів, а зменшення повітряного потоку - до потрапляння до контейнера 

більше дрібних яєць. Також відмічено, що в другій фракції при 

пневмокалібруванні майже всі конгломерати складались із 2 яєць. В третій 

контейнер потрапило 70 % дрібних яєць, 26 % крупних і 4 % конгломератів. 

Варто відмітити, що конгломерати, які опинились у третьому контейнері 

складались з двох яєць. Причому переважна їх більшість складалась з дрібних 

яєць, а також одне яйце з пари могло бути порожнім або деформованим. Такий 

розподіл яєць зернової молі по фракціях на конгломерати, крупні та дрібні при 

пневматичному розділенні показав, що необхідно проводити додаткові 

дослідження з визначення оптимальних параметрів пристрою, особливо 

необхідно звернути увагу на розміри та місце встановлення приймаючих 

контейнерів. 
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При електростатичному калібруванні розділення відбувається у 

зворотному порядку, тобто при збільшенні об’єму яйця зернової молі воно має 

більшу траєкторію. Отже до третього контейнера повинні потрапити 

конгломерати, до другого крупні яйця зернової молі, а до першого дрібні. Таким 

чином, в третьому контейнері, розподіл відбувся наступним чином: 

конгломерати склали 50 %, крупні яйця 24 %, а дрібні 26 %. Значної частини 

крупних та дрібних яєць зернової молі в третьому контейнері пояснюється тим, 

що траєкторія польоту яєць при електростатичному калібруванні в порівнянні з 

пневматичним значно довша, відповідно й швидкість польоту вища, тому при 

потраплянні конгломератів до контейнеру відбувається більше руйнувань 

зав’язків, які тримають яйця, що злиплись. До другого контейнера, де в 

переважній більшості повинні були крупні яйця зернової молі, потрапило: 40 % 

конгломератів, 34 % крупних яєць та 26 % дрібних яєць. Перебування в другому 

контейнері 26 % дрібних яєць пояснюється знаходженням там значної кількості 

конгломератів, які як і в третьому контейнері при ударянні об стінки бункера 

розпадаються утворюючи поодинокі яйця зернової молі, таким чином, мають 

негативний вплив на статистичний розподіл суміші. У першому контейнері, де в 

переважній більшості повинні перебувати дрібні яйця зернової молі, 

знаходилося 30 % конгломератів, 22 % крупних яєць та 48 % дрібних. Таким 

чином до першого контейнера потрапило найбільше дрібних яєць, але більше 

50 % також туди потрапило і конгломератів разом з крупними яйцями зернової 

молі. Отримані результати розділення яєць зернової молі по першому 

контейнеру наштовхують на висновки, що при використанні електростатичного 

сепаратора необхідно приділити увагу дозуванню фракції яєць, які одночасно 

потрапляють в електростатичне середовище. 

Результати досліджень з визначення якості розділення яєць зернової молі 

відцентровим способом з використанням обертового диску, на зовнішньому 

контурі якого знаходяться приймаючі бункери показали, що яйця зернової молі 

з бункера дозатору потрапляють на конусну похилу поверхню, яка знаходиться 

у центрі диска, по якій вони скачуються вже на сам диск, що обертається і за 
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рахунок відцентрової сили відбувається розподіл яєць по фракціях. Таким 

чином, до першого контейнера потрапило 54 % конгломератів, 26 % крупних і 

20 % дрібних яєць зернової молі. Наявність у першому контейнері поодиноких 

яєць зернової молі свідчить про те, що у продовж руху конгломератів по 

горизонтальному диску сила тертя змушує їх обертатись, що призводить до 

руйнування міжяйцевих зав’язків. А оскільки таке руйнування відбувається не 

на початку руху конгломератів, тому яйця зернової молі, що роз’єднались 

починають рухатись вже по своїй траєкторії, але шлях значно скорочується і 

вони не встигають потрапити до другого контейнера. До другого контейнера, де 

повинні бути крупні яйця зернової молі, надійшло 36 % конгломератів, 38 % 

крупних яєць та 26 % дрібних. Причина потрапляння до даного контейнера 

конгломератів є такою ж як і в пневматичного калібратора, тобто: конгломерати, 

що складаються з двох дрібних яєць мають фізико-механічні властивості такі як 

і крупні, тому потрапляють до другого контейнера. Третя фракція складається з 

20 % конгломератів, 38 % крупних яєць та 42 % дрібних. Зменшенні швидкості 

обертання диска призведе до зростання кількості дрібних яєць зернової молі у 

другій фракції, що також буде мати негативний вплив на якість розділення. 

Результати експериментальних досліджень з визначення оптимального 

способу розділення яєць зернової молі для виробництва Trichogramma з 

якісними показниками підтвердили, що незначна різниця у вазі, геометричних 

розмірах, а, відповідно, і фізико-механічних властивостях призводить до 

ускладнення процесу розділення яєць на фракції. До того ж, наявність в партії 

яєць зернової молі конгломератів призводить до погіршення якості розділення, 

оскільки у продовж розділення відбувається руйнування зав’язків та утворення 

поодиноких яєць не у відповідній фракції, в якій вони мали б бути.  

Порівняльна оцінка експериментальних досліджень кожного способу по 

розділенню яєць зернової молі на три фракції показала, що відокремлення 

конгломератів від загальної маси найкраще здійснює пневматичний калібратор 

(80 % конгломератів потрапляло у першу фракцію). Електросепаратор та 

обертовий диск забезпечували надходження в першу фракцію менше 60 % 
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конгломератів. Надходження крупних яєць зернової молі у другу фракцію 

найкраще забезпечує обертовий диск – 38 %, при використанні 

електростатичного калібратора отримали 34 % крупних яєць, а при 

пневматичному – 26 %. Відокремлення дрібних яєць у третю фракцію найкраще 

забезпечував пневматичний калібратор – 70 %, а відділення яєць іншими 

способами становило менше 50 %. Отже, аналізуючи всі три види способів 

розділення яєць зернової молі на фракції можна зробити висновок, що найгірше 

справився з якістю електростатичний калібратор. Пневматичний і відцентровий 

калібратори також не показали високу якість розділення, але при їх поєднанні та 

поетапному використанні спочатку пневматичного калібратора, оскільки він 

найкраще відділяв конгломерати та дрібні яйця, з наступним відцентровим 

розділенням. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ЗБЕРІГАННЯ І ТОВАРОЗНАВСТВА 

ПРОДУКЦІЇ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ 

РІШЕНЬ 

Ринок продукції плодоовочівництва України інтенсивно розвивається, що 

відбувається через сприятливі ґрунтові, абіотичні фактори та зростаючий попит. 

Забезпечення споживачів якісними плодами та овочами носить багатобічний 

характер. На лежкість продукції значний вплив мають сортові особливості та 

технології вирощування.  

На кількість втрат при зберіганні впливають погодні умови вегетаційного 

періоду, так оптимальна погода сприятливо впливає на зберігання, а значні 

відхилення від її оптимального перебігу можуть скоротити строки зберігання та 

знизити якість продукції. Погіршують лежкість і хвороби при вирощуванні та 

зберіганні плодів та овочів. Стосовно плодівництва можна виділити вік 

плодоносних насаджень – оптимальну лежкість мають плоди з дерев середнього 

віку. 

Зберігання та вирощування плодів та овочів поєднані між собою і 

впливають на їх реалізацію споживачеві, що виявляється важливим при 

дотриманні умови «з лану до столу». Для оптимізації доставки свіжої продукції  

важливо приділяти увагу аспектам логістики та інновацій, проте в Україні 

спостерігається нестача сучасних овочесховищ та підприємств, що займаються 

післязбиральною доробкою. Останнім часом до цього додається нестача 

кваліфікованих управлінських і складських кадрів у зв’язку з демографічною 

ситуацією та кризовим станом галузевої професійної освіти. 

Однією з важливих ланок сільськогосподарського виробництва є 

реалізація виробленої продукції [1, с. 10]. Залежно цін на ринку, виробники 
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коригують площі посіву на новий сезон, не враховуючи високу ліквідність 

окремих культур, роблячи часто помилковий висновок, що ціни знижуються 

через зменшення попиту, хоча це може відбуватися і за рахунок використання 

нестандартного насіння чи несертифікованих засобів захисту, що негативно 

впливає на якість, безпечність та смакові властивості плодів та овочів. 

Розглянуті проблемні аспекти потребують комплексного підходу до їх 

вирішення, вимагають аналізу критичних точок у ланцюзі «вирощування – 

післязбиральна доробка – логістика» та досконалих знань про харчову цінність 

плодів та овочів, як товару.  

Слід додати, що транспортування відбувається в автомобілях-

рефрижераторах, залізничним, рідше водним і повітряним транспортом, 

обладнаним холодильними установками та інколи регульованим газовим 

середовищем. Більшість логістичних операцій припадає на автотранспорт, на 

якому потрібно враховувати, що плодоовочеві культури потребують 

оптимальних режимів перевезень, які можуть сильно відрізнятися за 

температурою та вологістю і змінюватися залежно від тривалості 

транспортування. При логістичних операціях виникають ускладнення через 

обсяги і стан партій, великі відстані перевезень та недостатнє забезпечення 

сучасною вивантажувальною технікою, тому доставку складно зробити без втрат 

якості, проте їх потрібно мінімізувати.  

Для виявлення і вирішення перерахованих питань необхідна розробка 

стратегічної програми з вказанням шляхів її практичної реалізації. До аспектів, 

що мають бути враховані у програмі потрібно додати, як вихідні дані, аналіз 

ринку та прогнозовану врожайність, ув’язану з погодними умовами та площами 

посіву культур.  

Фактором покращення ситуації на ринку плодоовочівництва є 

запровадження моніторингу та доведення його детального аналізу до виробників 

через інформаційно-консультативні служби, з вільним доступом через інтернет. 

Недолік існуючих служб – обмеження доступу через користування інформацією 

на комерційних засадах. 
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Лише після вирішення всіх попередніх прогностичних, аналітичних та 

логістичних аспектів та запровадження науково-обґрунтованої післязбиральної 

доробки можна переходити до питань коротко- чи довгострокового зберігання з 

метою реалізації плодів та овочів у свіжому вигляді. Зберігання з мінімумом 

втрат не можливе без знання фізіології окремого об’єкта зберігання. Після 

збирання продукції, у ній відбуваються процеси дихання. Чим нижча їх 

інтенсивність, тим довше триватиме зберігання. Післязбиральні зміни зупинити 

не можливо, але їх можна уповільнити. Істотні втрати спостерігаються за 

інтенсивних фізіологічних процесів протягом перших 2-3 тижнів після збирання. 

Основні фактори, що впливають на інтенсивність метаболізму: температура, 

вологість, склад газового середовища (модифіковане чи регульоване), 

концентрація етилену, інтенсивність освітлення та пошкодження (механічні, 

шкідниками і хворобами). 

Більшість культур для зберігання потребує низької температури і високої 

вологості повітря, але деякі краще зберігаються і за низької вологості. 

Коренеплідні культури, такі як буряк, морква, турнепс краще зберігаються за 

температури близько 0 °С і відносної вологості повітря 85-90 %; цибуля-ріпка і 

часник – 0°С, але вологість повітря доцільно підтримувати не вище 65-75 %; 

гарбузи – 12-15 °С у сухому місці [2, с. 57]. 

За інноваційних технологій зберігання [3, с. 37] фактори впливу на 

інтенсивність метаболізму мають бути автоматично контрольовані. Важливою 

умовою зберігання є використання сучасних пакувальних матеріалів [2, с. 87–89] 

та технологій попереднього охолодження (вакуумне чи гідро-вакуумне) [2, с. 

57,58].  

При розробці плану робіт від вирощування до реалізації необхідно ув’язати 

всі різнобічні чинники впливу, в тому числі і соціальні, орієнтуючись на підходи 

подібні тим, що наведені в польській «Стратегії сталого розвитку сільських 

територій, сільського господарства та рибальства», де проведено детальні 

аналітичні дослідження ситуації, що склалася у галузі, визначені цілі яких 
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потрібно добитися, показані напрями втручання, і що важливо, визначені реальні 

засоби та обсяги впливу для досягнення конкретної мети.  

Отже ринок зберігання та реалізації плодів та овочів в Україні має 

різнобічний характер, перебуває в стадії активного розвитку і потребує розробки 

стратегічних рішень на основі інноваційних технологій та передового досвіду.  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Скалецька Л.Ф., Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І. Товарознавство 

продукції рослинництва : навч. посіб. Київ, 2005. 496с. 

2. Технології зберігання, переробки та стандартизація 

сільськогосподарської продукції / Подпрятов Г.І. та ін.; за ред. Г.І. Подпрятова. 

Київ, 2017. 658с. 

3. Ковальов В.Б., Деребон І.Ю. До питання наукових основ зберігання 

продукції рослинництва. Збірник наукових праць Уманського ун-ту садівництва. 

2019. Вип. 94. Ч.1.  С.32-45. URL: https://journal.udau.edu.ua/arxv-

nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-

produkcz-roslinnicztva.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html
https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2019/vipusk-94-chastina-1/do-pitannya-naukovix-osnov-zbergannya-produkcz-roslinnicztva.html


 
62 

Грабар І.Г., 

докт. техн. н., професор, завідувач кафедри  

«Процесів, машин і обладнання»  

Поліського національного університету.  

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ТА 

ПРОДУКУВАННЯ ПЕРКОЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

       Розвиток теорії критичних явищ, теорії хаосу, синергетики, нелінійної 

динаміки, теорії фазових переходів тощо дав потужний імпульс розвитку 

моделювання та практичного застосування перколяції, фракталів та 

перколяційно-фрактального матеріалознавства [1-8]. Успішний розв’язок цих 

задач, в свою чергу, стимулює розвиток моделювання та більш поглибленого 

вивчення, способів відтворення та конструювання як природних фракталів і 

перколяційних явищ, так і нових, не створених Природою. Нами вперше в світі 

запропоновано клас алгоритмів [5-8], що дозволяють генерувати нескінченно 

велику множину фракталів. При цьому дані алгоритми дозволяють отримувати 

електронні паспорти побудованих фракталів, транслювати ці електронні 

паспорти в системи управління 3D-принтерами та продукувати їх промисловим 

способом.   

        З часів Пуанкаре та Кантора не втихає інтерес до фрактальних 

множин.  Бенуа Мандельброт в своїй «Фрактальній геометрії природи» [1] дав 

потужний імпульс впровадженню фрактальних підходів в сучасне вивчення 

Природи і Техніки. Однак з 1982 року фрактальна геометрія  інтенсивно 

розвивалась. За цей час з’явився новий інструмент моделювання і кількісного 

дослідження фрактальних структур – алгоритми дослідження аттракторів  

випадкових блукань матеріальної точки в полі центральних сил, що удесятерило 

можливості науковців у генеруванні фрактальних структур [5–8], а також 

зародилася нова галузь – 3D-продукування. Нам вдалося отримати кількісні 

співвідношення міх фрактальною геометрією, механікою руйнування, явищами 

перколяції тощо. Ці досягнення дозволяють  поєднати серйозну науку з 
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мистецтвом та компютерним дизайном і ще трішки привідкрити завісу над 

таємничии світом фрактальної геометрії!  

         Програмні продукти, розроблені та налаштовані автором,  

дозволяють генерувати 1040…1050 оригінальних фрактальних  несхожих 

(ексклюзивних!) орнаментів, що мають прикладне значення:  для оздоблення 

тканини, металу, граніту, шкіри, вишивання, гаптування, 3D-сувенірів тощо з 

будь-яким поєднанням кольорів, фонів, масштабних перетворень тощо. Зовнішні 

форми орнаментів можуть бути 2 і більше вершини правильних та неправильних 

кілець, решіток, розмитих кілець та решіток, а також мультифрактальних,  із 

заповненою серединою чи порожньою, випуклих чи ввігнутих, з будь-якою 

формою зовнішнього контуру, палітрою кольорів,  що легко відтворюються на 

багатьох масштабних рівнях  фрактального  орнаменту (рис.1-11).  

         Саме до невтомного загону  підприємців – виробників та дизайнерів 

одягу і взуття, сувенірів і посуду, оздоблювальної плитки та архітектурних 

орнаментів, вишиванок і прикрас – привертаємо увагу цієї роботи . А стимулом 

до впровадження фрактальних орнаментів має стати бажання смаків людей до 

неповторності. А світ фрактальної геометрії – такий красивий і безмежний, що 

дозволяє все Людство забезпечити неповторним ексклюзивом!   А ще фрактальні 

об’єкти можуть мати нескінченну межу і вільну поверхню, практично нульову 

питому вагу, величезні адсорбційні можливості – для низки завдань фільтрації, 

очистки води і продуктів харчування, сприяти швидкому приживленню в живий 

організм штучних імплантів, очищати забруднені моря і річки від розливів 

нафтопродуктів тощо – для тих завдань екології, що вимагають негайного 

вирішення, а також для створення головоломок, тестів на швидке мислення та 

виявлення закономірностей  для допитливих та жадібних до знань. 

      Ще до недавнього часу кожен новий тип фракталів був новиною серед 

науковців, що довго обговорювалася, вивчалася, цитувалася в сотнях чи навіть 

тисячах публікацій з фрактальної геометрії. Всі відомі фрактальні множини 

відторюються нашими алгоритмами - фрактали Коха, Кантора, Серпинського, 

сніжинка, губка тощо. Наші алгоритми зводять воєдино теорію хаосу, 
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детермінованої динаміки у полі багатьох центральних сил, синергетики та 

фрактальної геометрії. Як показують результати моделювання,  структура 

фрактальних аттракторів дуже чутлива до кількості центральних сил та 

координат їх розміщення, «гравітаційної» постійної поля, коефіцієнта прозорості 

бар’єру кожної з сил, збурень точок прикладання центральних сил  та інших 

керуючих параметрів. Однак відповіді на головне питання – чому аттрактор 

випадкових блукань матеріальної точки  у полі багатьох центральних сил має 

фрактальну природу  – поки що залишається без відповіді. 

       Запропоновані алгоритми дозволяють суттєво скоротити шлях від 

інноваційної ідеї до її впровадження в виробництво в вигляді нових матеріалів, 

технологій, орнаментів тощо. Можливі галузі застосування фрактальних та 

перколяційно-фрактальних матеріалів є шумо-, вібро-, теплоізоляція, сепарація 

та фільтрація рідин і газів, створення імплантів нового покоління, неймовірно 

великі можливості створення абсолютно ексклюзивних орнаментів для 

оздоблення виробів із тканин, шкіри, дерева, пластиків [5]. Особливий клас 

прикладних задач перколяційно-фрактального матеріалознавство – створення 

класу надчутливих перколяційно-фрактальних датчиків та сенсорів, здатних 

виконувати новітні задачі тензометрії, наприклад, живих тканин:  росли, тварин, 

людини [6]. 

       Розроблена система алгоритмів дозволяє впритул наблизитись до 

коректного розв’язку оберненої задачі фрактального аналізу – створення та 

генерування фрактальних множин з наперед заданими властивостями: 

фрактальною розмірністю, щільністю, пористістю, залишковою механічною 

міцністю тощо. 

       Нами побудовані алгоритми конструювання фракталів на кільцях, 

решітках, неповних кільцях, неповних решітках, при стаціонарному та 

збуреному станах заданої множини центральних сил, з управлінням полем 

гравітації, кольору, проникливістю бар’єра тощо (рис.1-11). Аналіз відомих 

алгоритмів побудови фрактальних множин, очевидно, варто розпочати з 

алгоритму Кантора. В найпростішому випадку береться відрізок, розбивається 
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на три рівні частини, і середня частина відкидається. Так отримується перше 

покоління фрактальної множини Кантора. Та ж процедура розбиття на три рівні 

частини здійснюється з двома відрізками, що залишились після першого 

покоління. Так отримуємо друге покоління фрактальної множини Кантора. 

Повторивши дану процедуру багато разів (до нескінченності) отримаємо 

фрактал Кантора. Однак на практиці, як правило, процедура обмежується 4-5 

поколінням з причин виключно геометричних – реальна товщина ліній не 

дозволяє, не змінюючи масштабу, зобразити дуже малі відрізки наступних 

поколінь. Розгорнувши фрактальну множину Кантора в R2 для трьох та чотирьох 

полюсів отримуємо відповідно трикутник та серветку Серпинського з тими ж 4-

5 поколіннями із-за тих же геометричних обмежень. Переходячи до R3 та 

задавши 4 чи 8 полюсів, отримуємо відповідно піраміду чи губку Серпинського, 

знову таки тих же 4-5 поколінь з тими ж геометричними обмеженнями. В 

останніх випадках такі побудови в додаток займуть ще й неймовірно багато часу. 

       Наші алгоритми дозволяють виконати ці побудови за час 100…200 мс 

для R1 R2 R3, отримати електронний їх протокол, причому кількість поколінь 

фракталів нічим не обмежена. Отримуємо природним шляхом необхідну 

фрактальну множину, як результат фіксації та візуалізації траєкторії хаотичного 

(броунівського) руху матеріальної точки (живильної головки 3D-принтера) в 

системі N центральних сил.     

       Приклади продукування фрактальних множин нашими алгоритмами: 

         
Рис.1. Трикутник та серветка Серпинського та їх модифікації 
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а б 

Рис. 2. Моделювання  фрактальних орнаментів на 10N-кільці  

                     
Рис.3.Фрактальні структури на решітці 6х6 

 

10% 20% 

Рис. 4. Розмиті фрактальні орнаменти на кільці N=4  при зміні прозорості 

бар’єра F4  від 10 до 20%.  

    
10%                                   20%                                                   100% 

 

Рис. 5. Розмиті фрактальні орнаменти на кільці  N=6.  Прозорість бар’єра   

в центрі кільця  змінювали в діапазоні 10…100%  
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Рис.6. 3D-фрактали N=4 N=5 на решітці 2х2х2 

  
Рис.7. Фрактальні структури на на ввігнутому контурі N=6 

 
Рис.8. Фрактальні структури на на ввігнутому контурі N=8 

 

   
Рис.9. Фрактальні структури на на ввігнутому контурі N=10 
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Рис.10. Фрактальні структури на на  ввігнутому контурі N=12 

                      
Рис.11. Фрактальні структури при циклічному збуренні двох центральних сил 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

На сьогодні більшість світових провідних закладів вищої освіти поступово 

імплементують сучасні методи навчання які орієнтовані на залучення здобувачів 

в процес навчання не як пасивний елемент системи, а безпосередньо активну її 

частина. Такий підхід називається конструктивістським та дає можливість 

активізувати здобувачів вищої освіти і в результаті підвищити ефективність 

засвоєння нових знань та вмінь. В рамках такого підходу на викладача покладена 

лише одна важлива функція – керування здобувачами та спрямування їх до 

зосередження на основних цілях навчальної дисципліни.  Реалізація такої 

концепції навчання можлива лише при впровадженні інноваційних сучасних 

методів навчання.  

Зміни в методах викладання викликані рядом важливих причин: 

1) За останні 3 декади обсяги знань у всіх галузях науки різко 

зростають, що породжує нові умови та методи для дослідження раніше 

невідомих та нерозкритих сфер в науці та техніці. Тому для освоєння постійно 

зростаючих нових знань використання нових методів навчання є вкрай 

важливим.  

2) Діти народжені в останні 2 десятиліття зростають в кардинально 

нових умовах – комп’ютеризація та інформатизація є невід’ємною частиною їх 

виховання (радіо няня, дитячі планшети, дитячі фотоапарати тощо). 

3) На сьогодні ефективними та широко затребуваними спеціалістами 

вважаються ті працівники, які постійно збільшують власний багаж знань та 

нових навичок. Тому такі методи мають стати постійно діючим інструментом 

розвитку працівників навіть після завершення навчання. 
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До основних фундаментальних елементів можна віднести шість основних 

елементів.  

1. Орієнтація на здобувача. Викладач виступає в ролі керівника (гіда) 

процесу навчання, весь процес навчання оснований на повному залученні 

здобувачів.  

2. Навчання базується на завданнях. Тобто здобувачі взаємодіють між 

собою, презентують теоретичний матеріал, результати експериментів тощо. Але 

весь процес здійснюється під керівництвом викладача, який корегує та 

супервізує навчальний процес. 

3. Інноваційність освітнього процесу. Використовуючи сучасні методи 

навчання, викладачі мають бути винахідливими в сфері методів донесення та 

систематизації навчального матеріалу. До таких методів можна віднести фільми, 

інтерактивні матеріали, онлайн платформи, практичні тренінги тощо. 

На основі аналізу літературних джерел та провідних практик викладання 

можна з великої сукупності виділити наступні сучасні методи навчання у 

закладах вищої освіти. 

Навчання в процесі групової роботи. Суть методу заключається у 

формуванні груп студентів, кожна з яких працює над вирішенням поставленої 

проблеми, самостійно вивчає теоретичний матеріал та розглядає практичні 

кейси, розробляє унікальні алгоритми тощо. Цей метод поряд з навчальною 

виконує соціальну функцію та вчить здобувачів тімбілдингу так як кожний 

здобувач є частиною успіху групи. 

Роздільне навчання – метод навчання який ґрунтується на постійній 

перевірці процесу засвоєння матеріалу. Навчальний матеріал розбивається на 

секції і після роз’яснення яких викладач проводить зріз знань, при негативному 

результаті викладач повертається на початок секції і подає матеріал в дещо іншій 

формі і знову повторно проводиться зріз знань, і так до тих пір поки здобувачі не 

покажуть позитивний результат. В перервах між секціями викладач може 

застосовувати фізичну або психологічну розрядку. 
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Перевернутий клас – навчальний метод в якому процедура навчання 

проходить в зворотному порядку. Здобувачі вивчають навчальний контент 

самостійно, а практикують результати (проводять експерименти, розрахунки 

тощо) в навчальному закладі під контролем викладача.  

Гейміфікація – один із найважливіших сучасних методів навчання. До 

таких методів відносяться як онлайн вікторини, головоломки, квести так і 

повноцінні стратегічні ігри-симулятори такі як «Strategic Corporate 

Management», «International Corporate Management», «Marketplace Simulations», в 

яких студенту у віртуальній формі надається підприємство з певними ресурсами 

і конкретні цілі які їм необхідно досягти. За результатами досягнення цілей 

здобувач отримує оцінку за курс.  

VAK навчання - метод навчання, відповідно до якого весь навчальний 

матеріал подається в трьох формах: V – візуальне сприйняття матеріалу, A - 

прослуховування матеріалу, K - кінестетичне сприйняття матеріалу. Метод є 

складним для викладання, але дуже ефективним для сприйняття. 

Кросовер навчання – передбачає перехресне навчання при якому 

використовується як формальне, так і неформальне середовище викладання і 

навчання. Формальне середовище - це традиційне середовище викладання – це 

клас, аудиторія, лабораторія, а неформальне середовище навчання – це 

підприємства, зустрічі із спеціалістами та практиками, конференції та виїзні 

заняття.  

Висновки. На відміну від традиційних методів навчання, сучасні методи 

навчання є більш інтерактивними і направлені на інтелектуальну активізацію 

здобувачів. Після детального вивчення різних методів навчання ми не можемо 

стверджувати, який педагогічний метод навчання краще. Як традиційні методи 

навчання, так і сучасні методи навчання мають свої плюси і мінуси. Вони схожі, 

але також відрізняються один від одного і демонструють свою високу 

ефективність при їх комбінуванні. Однак сучасні методи навчання підходять для 

поточного сторіччя, щоб справлятися з мінливим навколишнім середовище та 

інформаційними викликами.  
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МОТИВАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ НАВИЧОК 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

Проводити лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття віддалено, 

не бачити здобувачів вищої освіти, не мати можливостей проконтролювати та 

проконсультувати виконання практичної частини освітньої  програми  — ще рік 

тому викладачі у своїй роботі не могли таке уявити в цілому. Але сукупність 

знань, здобутих у житті та  на практиці надзвичайно сприяло організувати 

програму дистанційного навчання під час карантину через пандемію, яка 

миттєво розповсюдилась по всім куточкам планети, у тому числі й в Україні. 

Масове розповсюдження корона вірусу  внесло свої корективи і спонукало усіх 

учасників освітнього процесу терміново опановувати цифрові технології й нові 

підходи та методики в викладацькій практиці. Рівень сформованості самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти  перших курсів навчання нижчий, ніж у старших, 

тому організовувати роботу набагато важче. Навчальний процес на відстані 

потребує чіткого алгоритму дій в ланці «викладач-здобувач», який потрібен для  

реалізації завдань індивідуальної освітньої програми.  

Для будь-якого навчального процесу важливим складником є комунікація. 

Саме від її рівня залежить ефективність дистанційного навчання. Обмін 

інформацією між викладачем та студентами в дистанційному навчанні 

відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору[1]. 

Найголовнішим критерієм успішності здобувачів вищої освіти  є результат 

оцінювання знань. Дистанційне навчання має значні переваги перед звичайним 

офлайн-навчанням, де викладач  і здобувач  є обмеженими у часі, і викладач  

здебільшого не встигає дати оцінку зусиль отриманих знань та навичок. В 
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онлайн-навчанні це досить реально, адже ніхто не обмежений у часі 

спілкування.  Головну роль відіграє взаємозв’язок  між викладачем та студентом, 

і тому слід надавати якісний зворотній зв'язок,  який є одним  з додаткових 

стимулюючих засобів. 

Також, важливу  роль відіграє усвідомлена мотивація. Здобувач виконує 

завдання  не для того, щоб виділитися з ряду одногрупників або отримати 

винагороду у вигляді вищої оцінки, а для отримання якісних знань. Стати 

розумнішим ніж однолітки, розширити свої практичні горизонти – основна мета 

когнітивної мотивації. 

 А основне завдання викладача виділити стимули та  підвищити мотивацію 

здобувача. 

Саме інтерес до предмету є одним з найголовніших критеріїв в будь-якому 

освітньому процесі. Існують переваги для тих, хто викладає навчальний 

матеріал, вони полягають в презентації матеріалів,  виборі обладнання та 

способів його застосування, інтерпретації навчальних матеріалів, 

індивідуальному підході до  викладання, свободі в виборі  часу і  місця, 

відсутність обмежень щодо  використання програм та платформ. 

Фактори, які впливають на застосування навчальних навичок в 

ветеринарній медицині перш за все стосуються раціонального використання 

здобутих знань, правильної організації та створення  умов для самостійної 

роботи здобувача, здатність швидко та правильно мислити, мобілізація 

отриманих на практиці знань,   прагнення до самовиховання, регулярність у 

процесі самонавчання,  правильне розуміння викладеного матеріалу, 

здатність запам’ятовувати нові методики, безперервна інтелектуальна 

ефективність у сфері медичних препаратів. 

Головними в  процесі формування навчальних навичок самоосвіти є 

зовнішні фактории це  місце проведення лабораторних та практичних занять 

використані  для цього техніки та матеріали. 

Використання дистанційних технологій в освітньому процесі на 

факультетах ветеринарної медицини розкриває можливості позитивного впливу 
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на підвищення рівня якості освіти, а саме забезпечує реалізацію можливостей 

майбутніх фахівців в освітніх послугах, підвищує професійну мобільність та 

активність, здатність швидко регенерувати професійні навички. 

Досвід майже двох років дистанційного навчання під час карантину через 

пандемію коронавірусу усім нам ще знадобиться. До того ж світ стає дедалі 

мобільнішим, освіта — дедалі більш індивідуалізованою та гнучкою; отже, 

щодня виникають нові й нові причини для того, щоб певні спеціальності  певний 

час навчалися дистанційно. 

Наше дослідження дало змогу говорити про те, що є низка 

факторів формування самоосвіти в дистанційних умовах і це є досить 

пріоритетним на факультетах ветеринарної медицини, але не  охоплює повною 

мірою всіх аспектів проблеми. Тому, розглядаємо подальшу перспективу у 

дослідженні мотивації та застосування  навчальних навичок  для здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності «Ветеринарна медицина» в умовах дистанційної 

освіти. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО СВИНАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Дослідження проблем органічного виробництва аграрної продукції 

цікавлять і науковців і виробничників та знайшли відображення у працях А. 

Антонець, В. Артиша, Н. Зіновчук, М. Кобець, О. Корніцької, Є. Милованова, В. 

Рекуненка, Н. Сіренко, О. Скидана, П. Стецишина, О. Ходаківської та ін  

 Відомо, що продукція сільського господарства, яка отримана без 

застосування хімічних засобів, мінеральних добрив, шкідливих кормових 

добавок, сприяє сталому розвитку природного середовища та збереженню 

здоров’я людей. Існує думка, що світовий попит на екологічно чисті продукти 

харчування має забезпечити, в першу чергу, продукція органічного виробництва 

[7].  

Основною метою органічного виробництва сільськогосподарської 

продукції в умовах сталого розвитку територій є оптимізація в агроекосистемі 

здорового та продуктивного співіснування ґрунту, рослин, води, повітря, тварин 

та людей [13].  Аналіз розвитку світового ринку органічної продукції за 

минуле десятиліття підтверджує постійне нарощування обсягів її виробництва і 

споживання. Сьогодні це є модним трендом для усіх розвинених країн світу. Але 

зростає виробництво органічної продукції не лише у високорозвинених країнах, 

а й в країнах третього світу. Відомо, що у світі більше 37 млн га 

сільськогосподарських угідь обробляється з метою виробництва органічної 

продукції, з них 33% припадає на Австралію та Океанію, 27 % – Європу, 10 % – 

країни, що розвиваються [21, с. 9].  Але найбільше в світі споживають 

органічної продукції в Північній Америці та Європі (97% продукції реалізується 

в даних регіонах) [6, с.118].     
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Разом з тим, середньостатистичний український споживач витрачає на 

органічну продукцію близько 3 євро на рік, в Польщі 7 євро, Німеччині - 100, в 

Данії - 200. Крім того, Польща запустила інноваційний проєкт у галузі 

свинарства - “Сілезька відгодівля” завдання якого сприяти  розведенню свиней, 

м’ясо яких матиме “високу харчову цінність та традиційний домашній смак”.

  Близько десяти польських свиноферм беруть участь у “Сілезькій 

відгодівлі”, яка передбачає додавання до корму тварин спеціальної трав’яної 

суміші. Проєкт розроблено для свинарів з провінції Ополе (Середня Сілезія) і 

полягає у відповідному підборі кормів та спеціальній дієті, в якій 

використовуються трави та спеції, що впливають на харчову цінність м’яса [22]. 

Відомо також, що польські фермери отримують субсидії за вироблену органічну 

продукцію: ферми розміром від 1до 100 га – 100%, до 200 – 50%, а ті що 

перевищують 200 – лише 10% [23].  На відміну від України, відсоток 

виробництва органічної свинини в європейських країнах, за останні роки, 

збільшився в зв‘язку з тим, що значно підвищився попит споживачів на органічні 

продукти харчування. Але, якщо врахувати, що законодавчі зміни в Україні 

тепер узгоджені з європейськими, то варто чекати на розвиток ринку органічної 

продукції і у нас. Показовим, у цьому відношенні, є одне з найбільших 

органічних господарств України – ПП «Галекс-Агро», яке знаходиться у 

Новоград-Волинському районі Житомирської області. Це змішане господарство 

з молочним тваринництвом і польовими культурами, яке працює за стандартами 

Євросоюзу (EU Оrganic) і Швейцарії (Bio Suisse). Галекс Агро – перше 

господарство в Житомирській області, яке зважилося реалізувати модель 

повноцінної еко-системи, в якій поєднується вирощування органічних культур і 

органічне тваринництво, в тому числі і свинарство - розведення породи 

Мангалиця (поголів’я – 2500 гол.). Господарство вирощує продукцію на площі 7 

тис. га, з яких 5000 га сертифіковані як органічне землеробство, 2000 га – 

перехідний період. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових та 

зернобобових культур, зокрема, пшениці, полби (спельти), жита, ячменю, вівса, 

пелюшки, бобів, вики, гречки та проса [8].      
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 Особливе місце в забезпеченні населення планети органічними м’ясними 

продуктами має свиня, через свої унікальні біологічні особливості.  Для 

України свинарство є традиційною галуззю тваринництва, але на сьогодні воно 

у своєму розвитку  сягнуло історичного мінімуму за останні сто років і має 

невикористані надзвичайні ресурси: земельні, людські, та кліматичні , в тому 

числі і в розвитку органічного свинарства. За оцінкою багатьох вітчизняних і 

закордонних експертів в нашій державі  існує великий потенціал для розвитку 

виробництва сертифікованої органічної сільськогосподарської продукції й 

органічних продуктів харчування [5].         

 З метою уникнення забруднення довкілля, органічне свинарство має 

сприяти становленню тісного зв‘язку між виробництвом та землею за допомогою 

впровадження відповідної багаторічної сівозміни та постачанням органічних 

екологічно безпечних добрив [18]. Екологічно безпечне свинарство має 

відповідати високим стандартам добробуту тварин. При його запровадженні 

необхідно забезпечити  відповідність положенням Європейської конвенції про 

захист тварин, які утримуються для сільськогосподарських цілей [3].  

 Органічне ведення галузі передбачає якомога повне забезпечення 

відповідних етологічних потреб свиней при  комфортному їх утриманні з 

системою відтворення органічного поголів‘я свиней при дотриманням всіх 

елементів технології виробництва органічними методами з урахуванням 

походження свиней; кормової база; профілактики захворювань та лікування. 

Повний перелік практичних методів господарювання та умов утримання тварин 

представлено в статті 14 пункту 1 (b) постанови ради (ЄС) ғ 834/2007 від 28 

червня 2007 року та в частині 2 глави 2 постанови комісії (ЄС) ғ 889/2008від 5 

вересня 2008 року [10,11]. Стосовно годівлі слід відзначити наступні 

положення. Корми для годівлі мають походити з того ж господарства, де 

утримуються свині, або з іншого господарства з органічним виробництвом того 

самого регіону. Тварин потрібно годувати органічними кормами, які 

відповідають нормам годівлі тварин на різних стадіях їх росту та розвитку. 

Частина раціону може містити корми з господарств, які знаходяться на етапі 
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переходу до органічного виробництва. Свині повинні мати постійний доступ до 

пасовищ, або грубих кормів. Не повинні застосовуватися в годівлі тварин 

стимулятори росту і синтетичні амінокислоти, вирощування народжених 

поросят має ґрунтуватися на природному молоці, бажано материнському [5]. 

Доповнення до вимог та перелік дозволених кормових добавок і правил годівлі 

представлено в додатках постанови ради (ЄС) ғ 834/2007від 28 червня 2007 року 

та в додатках і частині 3 глави 2 постанови комісії (ЄС) ғ 889/2008від 5 вересня 

2008 року [10, 11].        

Стосовно профілактики захворювань слід зазначити, що вона має 

ґрунтуватися на утриманні тварин у комфортних умовах завдяки вибору 

відповідного місця, оптимальної конструкції споруд, а також завдяки належному 

господарюванню, застосування високоякісних кормів та вибору порід стійких до 

захворювань. Таким чином, проблеми ветеринарної медицини при належному 

утриманні свиней та використанні якісних кормів зводиться до мінімуму [3].

 Виявлену хвору тварину слід лікувати негайно для запобігання її 

стражданню. Традиційні хімічно синтезовані ветеринарні препарати, в тому 

числі антибіотики, можуть застосовуватися у разі необхідності й виключно за 

умови, коли застосування фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших засобів є 

недоцільним.             

Допускається використання імунологічних ветеринарних препаратів. При 

цьому, потрібно визначити обмеження щодо курсів лікування і періодів 

виведення ліків з організму. Дозволяється використання ветеринарних медичних 

засобів для захисту здоров‘я людей і тварин у відповідності з вимогами 

законодавства Співдружності федерації IFOAM [15, 17, 19, 21].   

 Отже, головною умовою запровадження виробництва органічної продукції 

свинарства є ресурси, що можуть бути використані для повноцінного 

забезпечення органічними кормами та належними умовами утримання тварин. 

Тому, в Україні варто звернути увагу на питання створення органічних 

кооперативів на основі програми всесвітнього органічного руху. Вирішивши 

актуальні проблеми впровадження органічного виробництва та створивши 
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повноцінну систему взаємодії між землеробством, рослинництвом, 

тваринництвом та переробкою, при державних дотаціях на органічну свинину, 

буде можливо збільшити відсоток органічної продукції на внутрішньому ринку 

України [4]. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ У ГОДІВЛІ 

МОНОГАСТРИЧНИХ ТВАРИН 

Встановлено що хелатні сполуки біогенних металів здатні подолати 

плацентарний бар’єр і живити плід. Хелатні добавки феруму в раціоні 

свиноматок у другому періоді поросності знижують смертність поросят на 16 % 

і збільшують їх живу масу при народженні на 27 %, порівняно з поросятами, 

матері яких отримували ферум у вигляді неорганічної солі та на 17% з 

поросятами в групі свиноматок, що отримували декстрин феруму [1, 6]. 

Дослідженнями, проведеними  під керівництвом Б. Д. Кальницького [2], І. 

А. Буларги [3], Я. М. Берзиня [3] доведено, що при додаванні в комбікорм свиней 

мікроелементних добавок у тварин спостерігаються кращі середньодобові 

прирости, морфологічні показники крові, збереженість поросят. 

За даними  Буларги І. А. (1973) при проведенні дослідів на свинях 

використання солей мікроелементів позитивно впливало на  середньодобовий 

приріст, а при забої на кількість і якість продукції і на підвищений вміст протеїну 

в м’ясі і салі [3]. 

За даними Лебедева П. [4] додавання в раціон свиноматок міді, кобальту, 

заліза, цинку позитивно впливало на вихід та збереженість поросят. 

Як стверджує Берзинь Я. М. (1950) [5] в дослідах на тваринах при 

використанні солей кобальту і міді тварини дослідної групи мали надбавку в вазі 

на 26,2 % більше, ніж тварини контрольної групи. 

Введення до раціону свиноматок дослідних груп металохелатів у наших 

дослідженнях в цілому позитивно впливало на ріст і розвиток поросят-сисунів.  

Так, у тварин другої та третьої дослідної групи кількість поросят при народженні 

була більшою, ніж у контролі відповідно на 29 та 17 голів або на 41,4 і 24,3 %. 
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При цьому жива маса поросят-сисунів переважала контрольних аналогів на 0,4 – 

0,6 кг або на 30,8 – 46,1 % при достовірній різниці (Р<0,05), (Р<0,01). 

На 21 добу кількість поросят у 1 групі зменшилась до 63 голів, або на 10 

%, порівняно з аналогічним показником на 1 добу, тоді як у 2 та 3 групах загибель 

і падіж поросят були незначними – 3,0 – 4,6 %. Як і при народженні, жива маса 

поросят-сисунів дослідних груп у цей період порівняно до контролю була 

більшою на 25,6 – 30,2 % (Р<0,001). 

Для певної характеристики стану й розвитку тварин  при згодовуванні їм 

різних доз металохелатів доповнювали морфологічними показниками, оскільки 

вони достатньо об’єктивно  характеризують те внутрішнє середовище, в якому 

відбуваються процеси життєдіяльності організму, характеризують інтенсивність 

обміну та фізіологічний стан піддослідних свиней.           Згодовування 

свиноматкам металохелатів не супроводжувалось суттєвими змінами в 

морфологічних і біохімічних показниках крові. Тварини дослідних груп у 

більшості випадків, як правило характеризувались кращими гематологічними 

показниками.    

Гістологічні дослідження внутрішніх органів поросят-сисунів (серце, 

легені, нирки, селезінка, печінка) показали, що застосування металохелатів у 

раціонах годівлі поросних і підсисних свиноматок негативного впливу на 

гістологічні зміни в органах і тканинах поросят -сисунів не мало. 

Оцінюючи результати росту та розвитку піддослідних поросят-сисунів під 

впливом згодовування свиноматкам металохелатів, у цілому можна відзначити, 

що тварини 2 та 3 дослідних груп у всі вікові періоди за живою масою 

переважали контрольних аналогів при високо достовірній різниці (Р<0,001).  

Наші дослідження підтверджуються і думкою багатьох дослідників. Так, 

було встановлено, що  при згодовуванні нетрадиційних мінеральних добавок у 

свиноматок відмічалась тенденція до покращення гематологічних та біохімічних 

показників крові. Вміст гемоглобіну коливався в межах 99-105 г/л, еритроцитів 

– 6,7-7,01 Т/л, глюкози – 28,6-3,25 ммоль/л, кальцію – 2,99- 3,06 ммоль/л, 
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фосфору – 1,7-1,73 ммоль/л, загального білку – 79 - 81,7 г/л, альбумінів – 41,4-

42,5 %, глобулінів – 58,6-57,8 % [7]. 
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СТАН ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА ДИНАМІКА 

ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ 

Ще з давніх часів молоко було постійним продуктом у раціоні багатьох 

цивілізацій, зокрема і слов`янського походження. Світове виробництво молока 

невпинно зростало протягом минулих десятиліть, додаючи щороку в середньому 

2% [1]. За останні 20 років виробництво молока в світі збільшилося на 62%. 

Зокрема, в 2020 році світове виробництво молока зросло на 2,3%, або 18 млн т, 

до 903 млн т. Попит на молочну продукцію збільшився на 2,2%, а споживання на 

душу населення – на 1,4%. Основний приріст виробництва забезпечили країни 

Латинської Америки, США, Австралія та Індія. Найбільшими виробниками є 

Америка, країни Європи та Азії, які виробляють половину молока у світі [2].  

За прогнозами аналітиків, до 2050 року виробництво молока і попит у 

всьому світі збільшаться на 50%. У країнах, що розвиваються зростання складе 

більше 67%, в розвинених – 26% [3]. 

Виробництво молока в Україні є важливим як у житті людини, так і для 

стану економіки, сільського господарства і держави загалом. Нині молочна 

галузь знаходиться не в найкращому становищі. Впродовж ряду останніх років 

відмічається систематичне скорочення обсягу виробництва молока. Так, за 

даними Державної служби статистики України [4], у 2020 р. даний показник, 

становив 9,27 млн т, тобто порівняно з 2015 р., скоротився на 1,3 млн т (12,7%). 

Порівняно з 2019 р. скорочення відбулося на 4,1%, причому характерним воно 

було для всіх областей, окрім Тернопільської та Хмельницької. Найбільш значне 

скорочення відбулося в Чернігівській (10,6%) та Донецькій областях (10,2%). 

Зазначене скорочення (6,2% відносно показника 2019 р.) відбулося за рахунок 

господарств населення, які є основними виробниками молока – в 2020 р. вони 

забезпечували 70,2% валового виробництва молока в країні. 
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Слід відзначити, що переважна концентрація виробництва молока в 

особистих селянських господарствах, в свою чергу, є однією з проблем стосовно 

забезпечення якості вітчизняної молокопродукції. На думку А. В. Шевченко та 

Н. О. Табачук [5], у сучасних умовах домогосподарства населення не здатні 

забезпечити високу якість виробленого молока через низку причин: 

– недотримання вимог щодо утримання корів, порушення санітарно-

гігієнічних норм і, як наслідок, високу бактеріальну забрудненість молока; 

– порушення технології доїння; 

– високу частку людської праці у виробничому процесі, що негативно 

позначається на якості виготовленої продукції; 

– практично не здійснюється первинна переробка молока та відсутність 

умов для його охолодження (це вимагає підвищеної уваги, адже охолодження є 

дієвим засобом запобігання розмноженню бактерій у молоці). 

Поголів’я корів за останні п’ять років в Україні скоротилося з 2,17 млн гол. 

до 1,79 млн гол. або на 17,5% 

За оцінками аналітичного центру «Асоціації виробників молока», 

промисловий сектор на 1 січня 2021 р. утримує 421 тис. голів корів, 

домогосподарства – 1,272 млн голів. Впродовж 2021 р. очікується подальше 

скорочення поголів’я [6].  

За даними Державної служби статистики України за п’ять місяців 2021 р. 

поголів’я корів скоротилося на 3,1 тис. голів [4]. 

Однак, експерти відзначають і позитивну тенденцію – на ринку 

залишаються бізнес-орієнтовані молочні ферми, де обсяг виробництва молока за 

2020 р. зріс на 0,8%. Крім того, за підсумками державної програми 

відшкодування тваринницьких об’єктів, у 2020 р. в Україні було введено в 

експлуатацію 15 нових молочно-товарних ферм. 

В Україні вже є підприємства, рівень яких не поступається кращим 

світовим аналогам. Так, Асоціацією виробників молока названо ТОП-10 

ефективних ферм України. До трійки лідерів галузі молочного скотарства в 

Україні входять: ТзОВ «Прогрес» (Волинська обл., середньорічний надій на 
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корову 11764 кг), ТОВ «Україна» (Тернопільська обл., середньорічний надій на 

корову 11729 кг), СТОВ «Промінь» (Миколаївська обл., середньорічний надій на 

корову 11360 кг) [7]. 

Наразі Міністерство аграрної політики і продовольства України розробляє 

програму розвитку галузі тваринництва та ставить перед собою мету наростити 

щорічне виробництво молока. Так, міністр аграрної політики і продовольства 

Роман Лещенко, зазначив: «Ми зараз розробляємо відповідну програму, і коли 

вийдемо на фінальний варіант, надамо наше бачення розвитку молочної галузі. 

Сьогодні у нас є чітке розуміння, що нам потрібно вийти на виробництво 6 млн 

т молока в промисловому секторі і 2 млн т – в секторі малих сімейних ферм. При 

системних інвестиціях в п’ятирічному циклі ми можемо розгорнути цю всю 

парадигму, відійти від імпорту і розвивати внутрішнього виробника» [8]. 

Отже, попри негативні тенденції, які властиві галузі молочного скотарства, 

в нашій країні є приклади ефективного ведення даного бізнесу, які варто брати 

до уваги та поширювати. 
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