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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОЇ ОДНОКЛІТИННОЇ ВОДОРОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Білявцева В.В.
Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
THE PRODUCTIVITY OF THE SEPARATED PIGLETS IS AT FEEDING OF BVMD “Enervic”
Biliavtseva V.
Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya, Ukraine
Анотація
Досліджувалася можливість культивування одноклітинних водоростей на стічній воді Барського комбінату штучного і синтетичного волокна з метою її очищення.
Досліди показали, що ріст і розвиток водоростей у зазначеній стічній воді при внесення невеликих
доз поживних речовин є цілком можливим, причому він здійснюється в дуже швидкому темпі, що пояснюється наявністю в стічній воді ростових речовин. Завдяки успішному розвитку водоростей стічна вода
повністю очищається від сірководню, сірковуглецю, заліза, цинку і сірки; відбувається вирівнювання рН
середовища, біохімічне споживання кисню (БПК) знижується на 90%, кількість вільного кисню збільшується на 100-700%
Abstract
The authors studied the possibility of cultivating algae, with the aim of purification, on the waste waters of
the Bar Artificial and Synthetic Fibre Plant. Experiments showed that the growth and development of algae in
these waters is quite possible, provided small doses of nutrient matter are introduced; furthermore, the growth
proceeds at a very fast rate, which is explained by the presence of growth-stimulating substances in the waste.
Owing to the good development of the algae the waste waters are completely purified of hydrogen sulfide, iron,
zinc and sulfur. The pH of the medium tends to become constant, the biological oxygen test value decreases by
90%, the quantity of free oxygen increases by 100—700%
Ключові слова: водорості, вода, хлорела, волокна, середовище.
Keywords: algae, water, chlorella, fibre, environment.
Актуальність. Аквакультура сьогодення має
ґрунтуватись на дбайливому ставленні до навколишнього середовища. Саме тому сучасні біотехнології напряму залежать від використання органічних
методів.
Однією з таких практик є застосування в аквакультурі надзвичайно корисного представника
нашої флори – хлорели.
Хлорела це рід одноклітинних зелених водоростей, які відносяться до відділу Chlorophyta. Різні
види хлорели поширені в прісних і солоних водоймах, на зволожених ділянках суходолу (вологий
ґрунт, кора дерев). Живиться хлорела лише завдяки
фотосинтезу.
При великій концентрації хлорели вода стає
насичено зеленого кольору. Найпоширенішою є
Chlorella vulgaris. За даними фахівців, їй близько 2
мільярдів років. Її відкрито датським вченим ще в
1890 році.
Зелена водорість хлорела володіє здатністю інтенсивно виробляти кисень, через що вона є
невід'ємною частиною життя на підводному човні
або космічному кораблі. Вона використовується в
якості біологічно активної добавки, тому містить
безліч мікро - і макроелементів. Медицина та косметологія цінує цю водорість за значний вміст хлорофілу.

Враховуючи, ці та інші корисні властивості
хлорели застосування її в сільському господарстві
та промисловості може бути надзвичайно широким:
- у рибництві хлорелу використовують для
очищення ставків та збагачення води киснем.
Влітку при аномальній спеці рівень кисню у воді
різко знижується, і риба гине.
- хлорела органічний високоефективний природний біостимулятор росту рослин, що прискорює
коренеутворення, ріст, розвиток і цвітіння;
- для тваринництва та птахівництва хлорела є
альтернативним джерелом білка, вітамінів та амінокислот. Вона містить 40-55% білка і перевищує за
цим показником навіть люцерну. У перерахунку на
1 га, водорості дають 20-30 тонн чистого білка, люцерна – 2-3,5 тонни.
Із середини ХХ сторіччя завдяки здатності активно виробляти кисень, мікроорганізм застосовується для виробництва кисню в замкнених екосистемах, для очищення води та поновлення складу повітря на космічних станціях і підводних човнах.
Водні ресурси відіграють важливу роль у процесах обміну речовин, що складають основу життя.
Величезне значення вони мають в промисловому й
сільськогосподарському виробництві; загаль-
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новідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Вода є джерелом життя
і середовищем існування для всіх живих огранізмів,особливо в галузі рибництва.
Стрімкий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурнопобутових умов і ряд інших факторів призводять до погіршення стану природних водних
ресурсів. Забруднення викликає зміну характеру середовища й властивостей його компонентів, часто
шкідливо впливає на розвиток живих організмів.
Ступінь змін і масштаби наслідків залежать від інтенсивності й характеру забруднення, а також від
здатності середовища (екосистеми) до самоочищення, від стійкості проти зовнішніх впливів.
Хлорела – ефективний органічний засіб боротьби з синьо-зеленими водоростями, що спрямований на поліпшення якості водного середовища.
Із середини XX сторіччя хлорелу використовують для очищення води. На сучасному етапі інноваційним підходом, який значно дозволяє знизити
рівень забруднення водойм та покращити органолептичні властивості води, є біоремедіація водойм
суспензією хлорели, яка основана на альголізації
водойм планктонними штамами зеленої мікроводорості Chlorella vulgaris.
Технологія заснована на біологічних властивостях живої планктонної хлорели пригнічувати дію
синьо-зелених водоростей (ціанобактерій). Хлорела проявляє природну конкуренцію та здатна
впливати на витіснення синьо-зелених водоростей
з водойм, а також ліквідує наслідки «цвітіння»:
очищує воду, насичує її киснем, відновлює популяцію фіто- та зоопланктону. Таким чином, забезпечує рибу природною кормовою базою та в цілому
підвищує імунітет рибного стада.
Прикладом ефективної біомеліорації водойм є
комплекс робіт, що включає в себе зариблення водних об’єктів рослиноїдними видами риб (наприклад, білий товстолоб) та вселення у водойму хлорели. Цей спосіб покращує якість води, насичує її
киснем, пригнічує розвиток синьо-зелених водоростей і сприяє стабілізації екосистеми. Як показує
практика, біомеліорація із застосуванням хлорели є
одним з найдешевших дієвих методів очищення водойм від надмірної рослинності. Пошук ефективних рішень змушує орендарів водних об'єктів її застосовувати для створення оптимальних умов та
швидкого зростання товарної риби. Хлорела також
є гарною кормовою базою для коропа, товстолоба,
білого амура та раків [ 14 ].
Хлорела – одноклітинні водорості, що мають
унікальні якості, успішно використовуються у промисловому рослинництві, бджільництві, рибництві.
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Для тваринництва та птахівництва хлорела - альтернативне джерело білка, вітамінів та амінокислот. Вона містить 40-55% білка і перевищує за цим
показником навіть люцерну. В перерахунку на 1 га,
водорості дають 20-30 т чистого білка, а люцерна –
2-3,5 т.
6 фактів про хлорелу:
- до складу хлорели входить 40 амінокислот,
включаючи всі незамінні;
- рекордсмен за вмістом вітамінів групи В,
фолієвої кислоти, вітамінів А, Е;
- єдине натуральне джерело вітаміну В12 для
веганів;
- містить білка більше, ніж м'ясо курки або
яйце;
- застосовується для регенерації повітря на
субмаринах;
- входить до раціону космонавтів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значний внесок у вивчення ефективності застосування мікроводоростей, особливо Хлорели,
зробили О.К. Золотарьова, Є.І. Шнюкова, О.О. Сиваш, Н.Ф. Михайленко, Габель Б.Н. та інші вчені.
За даними дослідників Мікроводорості широко досліджуються з метою з’ясування можливості їх застосування як додаткового джерела білка та
окремих амінокислот, ряду вітамінів, компонентів
пігментного комплексу, зокрема фікобілінових пігментів, тощо. У наш час водорості розглядаються
як перспективні біосистеми, здатні до ефективного
перетворення енергії світла в хімічну енергію
водню – альтернативного та екологічно чистого палива. Однією із галузей застосування Хлорели є виробництво біопалива як екологічно безпечної технології вважається одним з першочергових завдань
переходу до сучасної енергетики, що ґрунтується
на використанні поновлюваних енергетичних ресурсів. Мікроводорості можуть використовуватись
у вирішенні глобальної енергетичної проблеми
людства як сировина для виготовлення біодизельного палива.
Ниже наведено функції хлорели безпосередньо
у взаємодії з водою:
 Запобігає "цвітіння" водойми синьо-зеленими водоростями;
 Збагачує воду киснем, що в свою чергу запобігає замору риби та розпад відмерлої біомаси;
 Сприяє розвитку планктону, який є кормом
для риб;
 Усуває неприємний запах;
 Зменшує енерговитрати при очищенні
води для центрального водопостачання міста;
 Покращує загальну екологічну ситуацію
водойми [ 6 ].
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Рис. 1. Хлорела у вигляді порошку та суспензії
Хлорела здатна надзвичайно швидко накопичувати біомасу при вирощуванні, завдяки чому, цей
мікроорганізм став найбільш затребуваним об'єктом культивування та дослідження. Представники
даного роду зелених водоростей використовуються
для експериментальних досліджень в замкнутих
екологічних системах життєзабезпечення. При
життєдіяльності хлорели виділяється велика кількість кисню в процесі фотосинтезу, що знайшло застосування для регенерації повітря в замкнутих
просторах, наприклад, в космічних кораблях,
підводних човнах. Ведуться дослідницькі роботи з
метою використання хлорели як ймовірного джерела їжі, проте складність полягає в тому, що всі поживні речовини водоростей покриті міцною оболонкою, яку не здатні зруйнувати травні ферменти
людини. Також слід зазначити важливе значення
цих водоростей для біологічного очищення стічних
вод [ 2 ].
Дмитром Кравцовим було зазначено, що хлорела містить понад 650-ти елементів в збалансованому стані: це всі існуючі вітаміни, багато різноманітних мінералів, білок найвищої якості, що перевершує всі відомі рослинні білки.
Суспензія хлорели містить у своїй будові масу
фізіологічно активних компонентів, серед яких варто виділити ауксини і фенольні освіти, вітаміни,
стероїди та інші корисні продукти.
Хлорела в сільському господарстві – це 100%
органічний високоефективний природний біостимулятор росту рослин, що прискорює коренеутворення, ріст, розвиток і цвітіння. Ці водорості підвищують захисні властивості рослин, антистресову
стійкість при несприятливих зовнішніх впливах,
включаючи посуху, акліматизацію, пересадку [ 3 ].
Карунським було досліджено вплив природної
кормової добавки на динаміку живої маси свиней
на відгодівлі. З метою досягнення результативності
дослідження проводили зоотехнічну оцінку хлорели при використанні її у раціонах свиней; встановлювали ефективність використання хлорели у вигляді суспензії та у складі гранульованих комбікормів у раціонах молодняку свиней на дорощуванні та
відгодівлі. Об’єктом дослідження був молодняк
свиней на відгодівлі та хлорела у вигляді суспензії

й у складі гранульованого комбікорму. У ході роботи лабораторні та виробничі досліди, фізіологічні
та біохімічні дослідження проводили на підставі загальноприйнятих
методик.
Застосовували
порівняльний метод груп-аналогів, біометричний і
економічний методи. Живу масу поросят в певні
періоди визначали шляхом індивідуального зважування. Раціони для всіх груп тварин були збалансовані за всіма поживними речовинами і
відповідали нормам годівлі. 1 мл. Однією з основних передумов підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин є їх повноцінна годівля.
Відсутність або нестача окремих кормових компонентів або біологічно активних речовин (БАР), а також порушення їх співвідношення у раціонах призводить до зниження ефективності використання поживних речовин кормів і, як наслідок, до зниження
продуктивності тварин. Поживні речовини та БАР
входять надходять до організму як структурний матеріал. Беруть участь у процесах перетравлення поживних речовин кормів, їх всмоктування, синтезу,
розпаду і виведенню продуктів обміну з організму.
Біологічно активні речовини створюють необхідні
умови для нормальної функції ферментів, гормонів,
вітамінів, стабілізують кислотно-лужну рівновагу і
осмотичний тиск. Проте корми задовольняють потребу тварин у біологічно активних речовинах всього на 60- 80%. Їх нестачу компенсують за рахунок
добавок у складі комбікормів та сумішей. Використання добавок є одним із факторів підвищення
продуктивності тварин. Адже, до складу окремих
добавок входить близько 100 мікроелементів,
вітамінів, ферментів, амінокислот, ароматних речовин.
Останніми роками у багатьох країнах світу з
інтенсивно розвинутим тваринництвом проводяться різнобічні дослідження щодо перегляду й
уточнення норм мінерального живлення тварин,
вивчення нових ефективних добавок, удосконалення технологій їх застосування [ 1 ]. Протягом
останнього десятиріччя широко вивчаються як традиційні, так і нетрадиційні природні добавки. Для
підвищення ефективності кормів ринок пропонує
широкий вибір кормових добавок, біостимуляторів
вітчизняного та іноземного виробництва. Однак
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економічний стан багатьох господарств не дозволяє
піти на такі витрати. Н. І. Богданов [ 7 ] вважає, що
хлорела у XXI столітті займе провідне становище у
годівлі тварин. Вона не тільки дасть потужний поштовх у розвитку галузі, а й завдяки своїм унікальним властивостям дозволить отримати екологічно
чисту тваринницьку продукцію. Хлорелу можна
включати в кормовий раціон будь-якого виду тварин і птиці, не змінюючи індустріальну технологію
годування. Не підлягає ніякому сумніву і не потребує будь-якого додаткового обґрунтування твердження про те, що без забезпечення тварин повноцінними кормами у необхідній кількості не може
бути і мови про підвищення продуктивності тварин
до генетичноуспадкованого рівня або забезпечення
рентабельного виробництва тваринницької продукції [11, 12]. Проте, нинішній стан кормовиробництва не відповідає потенційним можливостям
України і завданням щодо відновлення та подальшої інтенсифікації виробництва кормів, кормових
добавок і преміксів. Особливо негативно впливає
на інтенсифікацію галузі тваринництва недостатня
кількість у кормах протеїну, амінокислот, вітамінів,
мікро- і макроелементів. Особливість протеїнового
харчування свиней полягає у відсутності в їх організмі синтезу амінокислот. Тому, перш за все,
протеїн необхідний як джерело амінокислот, особливо незамінних. Їх нестача в раціоні призводить до
таких же негативних наслідків, як і дефіцит протеїну в цілому. Для організації протеїнового харчування свиней враховують взаємодію в організмі
амінокислот з іншими поживними і біологічно активними речовинами. Наприклад, недолік ніацину
в раціоні може призвести до певного дефіциту
триптофану, оскільки деяка його кількість перетворюється в цей вітамін [8]. Точно так же метіонін
може використовуватися для синтезу холіну. Свині
дуже чутливі до незбалансованої годівлі.
Порівняно невеликі, але постійні похибки у збалансованості раціонів можуть призвести до багатьох
порушень в організмі, а також до зниження резистентності та навіть до збільшення смертності [6,
7]. Раціональний склад комбікормів – найбільш
значний резерв не тільки зниження собівартості
продукції, а й підвищення її якості, оскільки згодовування свиням кормів з достатньою кількістю протеїну веде до збільшення їх м’ясності. Це підвищує
конкурентоспроможність свинини і відповідно
сприяє розвитку галузі (Н. Гегамян, 2004; Х. Занн,
1998). В якості кормової добавки для підвищення
протеїну в харчуванні свиней, поряд з традиційними кормами білкової природи, можна використовувати мікроскопічну водорість хлорелу. Застосування хлорели обумовлено вмістом в ній великої
кількості білка, повного набору незамінних амінокислот, вуглеводів, жирів, вітамінів і багатьох інших біологічно активних речовин [ 2 ]. У ній
міститься і антибіотик хлореллін. Якщо порівняти
поживність хлорели з іншими кормами за змістом
перетравного протеїну і каротину, рівних їй кормів
немає. Кальцію у хлорелі приблизно стільки ж,
скільки у сіні злакових, а фосфору значно більше [4,
5, 11].
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Результатами, отриманими під час науковогосподарського досліду, було підтверджено позитивну
дію суспензії Хлорели на продуктивні показники
молодняку свиней на відгодівлі. Встановлено, що
згодовування молодняку свиней природної органічної добавки Хлорели, яку додавали у складі гранульованих комбікормів і у вигляді суспензії,
відповідно до фаз годівлі 60-40мл/гол. мало
найкращі результати у 2 та 3-й дослідних групах. 3.
Відмічалося підвищення середньодобового приросту в другій піддослідній групі свиней на 8,0%, а у
третій піддослідній групі ввизначено високодостовірне збільшення середньодобового приросту
молодняку на відгодівлі – на 23,4 %. 4. Доведено,
що у результаті росту продуктивності свиней на
відгодівлі зменшуються затрати енергетичних кормових одиниць на 4,8 та 17,9 відповідно.
ЗАСТОСУВАННЯ ХЛОРЕЛИ У
БДЖІЛЬНИЦТВІ
З кожним роком все більшого значення набуває доцільність захисту екології під час робіт в різних галузях сільського господарства, зокрема в
бджільництві. Хлорела є одним із сучасних методів
підвищення стійкості бджолиних сімей до негативних зовнішніх чинників і, як наслідок, екологічної
безпеки продукції бджільництва, є використання
екологічно-чистих комплексів [ 8 ].
Перші випробування з хлорелою в бджільництві проводилися в Узбекистані ще в 1968 -1976
роках. Результати досліджень встановили, що використання суспензії хлорели для підгодівлі бджіл
значно підвищує додаткові можливості бджолосім’ї в процесі медозбору: простежується підвищення біологічної активності бджіл, що сприяє
збільшенню медозбору на 30-40%.
При використанні суспензії хлорели в бджільництві посилюється резистентність, відмічається
значне поліпшення загального стану, активності
бджіл, кількості розплоду. Дослідженнями встановлено, що при застосуванні суспензії хлорели в
бджільництві у матки починається більш інтенсивне яйцевідкладання, а сім'я швидко починає нарощувати силу, збільшується резистентність до хвороб, має підвищений імунітет, який передається
всім поколінням бджіл за сезон та зменшується
стрес навантаження, швидше виводяться токсичні
елементи із організму, нормалізується мікрофлора
травного тракту бджіл та бджолосім’ї в цілому. Застосування хлорели під час всього літнього періоду
та медозбору сприяє працездатності бджіл і, як наслідок, призводить до збільшення медозбору. Хлорела - цінний корм і стимулятор в бджільництві.
Штучна підкормка (в основному цукри) містить
мало білка та вітамінів, тому харчування суспензією хлорели після зимового періоду і в травні перед початком першого медозбору зміцнює силу
бджолосімей, підвищуючи медозбір до 40%.
Застосування суспензії хлорели у бджільництві забезпечує виробництво екологічно чистої та
якісної продукції бджільництва; підвищує стійкість
та імунітет бджолиних сімей до негативних зовнішніх факторів, посилює резистентність бджіл до різ-

The scientific heritage No 47 (2020)
них захворювань; покращує загальний стан бджолиної сім`ї та впливає на активність бджіл, збільшує інтенсивність яйцевідкладання маткою, прискорює процес нарощування сили бджолиної сім`ї;
зменшує стрес-навантаження; нормалізує мікрофлору травного тракту бджіл; посилює стійкість
бджіл при контакті з отрутохімікатами; виводить
токсичні речовини з організму бджіл; сприяє підвищенню працездатності бджіл; підвищує біологічну
активність, що сприяє збільшенню медозбору на
30-40%; збільшує тривалість життя бджіл на 20%.
Але недоліком даного досліду виявилося, що
концентрація хлорели в суспензії була незначною і
для отримання позитивного ефекту виявилося необхідним згодовувати її у великих кількостях, що в
виробничих умовах економічно невигідно. Тому
давали бджолиним сім’ям різні порції суспензії
хлорели, де у весняний період в умовах Середньої
Азії, пилок іноді був в великому дефіциті. В результаті використання суспензії хлорели у бджіл був
придбаний імунітет, який передавався на всі покоління бджіл за сезон, знижується захворюваність
на кам’яний розплід, бактеріальні та вірусні хвороби. Посилюється стійкість бджіл при контакті їх
з отрутохімікатами після обробки садів і полів від
шкідників. У стимуляції бджолиних сімей суспензія інший раз підтверджує високу біологічну
цінність хлорели, яка яскраво проявляється навіть
на фоні таких унікальних природних продуктів, як
нектар та прополіс, які використовують бджоли.
Використання хлорели в якості заміни пилку.
Ще у 1976 році П. Нескубо, І. Кракотін, В. Рогов
випробовували різні добавки та замінники пилку. В
процесі роботи вони звернули увагу на одноклітинну мікроводорість - хлорелу, що містить
велику кількість протеїну, каротину, біологічно-активних речовин, мікроелементів. Перші досліди
були розпочаті у 1968 г., під час яких бджолам згодовували суспензію хлорели із додаванням цукру
(1:1) та отримали позитивні результати. Однак концентрація клітин хлорели в суспензії була невисокою, і для отримання позитивного ефекту виявилося необхідним згодовувати її в великій кількості,
що в виробничих умовах економічно не вигідно.
Тому в 1969-1973 рр. давали бджолиним сім’ям
Назва показника
Зовнішній вигляд та колір
Запах
pH
Мікробне число
Токсичність
Кількість автоспор в полі зору
під мікроскопом

7
різні порції сиропу, отриманої з суспензії хлорали,
з різним вмістом цукру і встановили їх кращі дози
на сім'ю протягом 1968-1973 рр. Щорічно в дослідах приймало участь 20 сімей: 10 дослідних і 10
контрольних. Дослідні сім'ї отримували суспензію
хлорели в цукровому сиропі, контрольні - сироп без
суспензії. Як видно, сім’ї бджіл, які отримали суспензію з хлорели, вирощують на 3-41% більше
бджіл, ніж контрольні групи. Дозування, в якій цукор складав 55-56%, суспензія хлорели-10-12%,
вода – виявилася найкращим. Суміш готували
наступним чином: 100-120 г суспензії хлорели вологості 85%, суміш з 1 кг цукру і 600 мл кип'яченої
води. Суміш підігрівали до 25-28 ° С і згодовували
300-350 мл на сім'ю протягом3-4тижнів.Таким чином, хлорела є дуже добрим замінником пилку,
вона швидко росте, добре пристосовується до
різноманітних змін зовнішнього середовища, активно накопичує в клітинах білок, не утворює
шкідливих для живого організму сполук.
Дослідження виконані в лабораторії технологічних та спеціальних заходів профілактики хвороб бджіл. За лабораторних умов досліджено вплив
дворазового з інтервалом в 7 днів згодовування разом з 50% цукровим сиропом суспензії хлорели в
різних концентраціях на тривалість життя льотних
бджіл, ізольованих в садки. Досліди проведені на
льотних бджолах літньої генерації бджіл, відібраних у садки безпосередньо перед дослідом. Піддослідні бджоли утримувались у садках в термостаті
при температурі 34-35̊ С на 50% цукровому сиропі.
Облік смертності бджіл проводився кожні два-три
дні. Корм поповнювався за потреби. Бджоли утримувались до кінця природного відмирання бджіл.
Тривалість досліду з 9 липня по 15 серпня 2018
року.
За органолептичними, фізико-хімічними показниками та токсичністю суспензія хлорели повинна
відповідати вимогам, які зазначені в технічних умовах ТУ У 03.0-37613791-001:2017, які розроблені
державним підприємством «Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології,сертифікації та захисту прав споживачів» ДП «Укрметртестстандарт»

Таблиця 1.
Вимоги до якості суспензії хлорели
Норма для марки
А
Б
Однорідна, не прозора, темно-зелена рідка маса. Під мікроскопом:
круглі, поодинокі овальні клітини, згідно опису характеристики
виду.
Відсутній
_
8,0-10,0
_
1,9- 2,0
_
нетоксична
_
2-8

_
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Було встановлено, що всі із досліджених концентрацій від початку досліду (з 16 липня) і аж до
17-ї доби (до 3 серпня) суттєво не уповільнювали
відмирання піддослідних бджіл. Однак, з 17-ї доби
всі із досліджуваних концентрацій (10, 5 та 1%) суттєво (від 13,98 до 19,99%) уповільнюють порівняно
з контролем (зі згодовуванням сиропу без хлорели)
відмирання піддослідних бджіл. При цьому найнижчою смертність була у варіанті зі згодовуванням найнижчої із випробуваних концентрацій (1%).
Попередньо це можна пояснити поповненням за
рахунок згодовування суспензії хлорели дефіциту
білку, який міг бути спричинений тривалим утриманням бджіл в садках на одноманітному безбілковому кормі – цукровому сиропі.
Застосування суспензії Хлорели дозволило
значно краще розвиватися бджолиним сім’ям. Дослідження впливу згодовування бджолам разом з
цукровим сиропом суспензії хлорели (в концентраціях 10, 5 та 1%) показало, що всі із досліджених
концентрацій з 17-ї доби суттєво (від 13,98 до
19,99%) уповільнюють порівняно з контролем (зі
згодовуванням сиропу без суспензії хлорели) природне відмирання піддослідних бджіл. При цьому
найнижчою смертність була у варіантах зі згодовуванням найнижчої із випробуваних концентрацій
(1%). Доцільно використовувати весною після обльоту бджіл та в першій половині літа в умовах дефіциту білкового корму. Згодовувати бджолам суспензію хлорели необхідно в наступних пропорціях
- 0,5 л цукрового сиропу на 0,5 л суспензії хлорели
на одну бджолину сім’ю після зимового періоду та
в травні перед початком першого медозбору. Цієї
кількості достатньо для того, щоб матка відразу ж
починала інтенсивніше відкладати яйця і сім'я
швидко набирати силу. Згодовування бджолам
відбувається через поїлки. Рекомендується наявність суспензії хлорели в поїлках протягом всього літнього періоду та медозбору (пропорція - на 1
л води 1 л суспензії хлорели), а також проводити
обприскування тіла бджіл суспензією хлорели.
Хлорела не спричиняє шкідливого впливу на
людину, тварин і навколишнє середовище, вона
сприяє поліпшенню екологічного стану. Також хлорела допомагає знизити витрати на традиційні агропрепарати, в тому числі на добрива, завдяки
помітному скороченню вимивання їх з ґрунту. Такі
водорості найчастіше застосовується у вигляді суспензії, що збагачують ґрунт органічними речовинами, поліпшуючи його структуру, стимулюючи
зростання корисних ґрунтових мікроорганізмів.
Суспензія хлорели сприяє накопиченню гумусових
речовин, підвищує рухливість мікроелементів і
вміст вільних амінокислот, покращує ферментативну активність ґрунту [ 5 ].
Введення суспензії хлорели в ґрунт прискорює
терміни дозрівання на 7-10 днів, сприяє підви-
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щенню врожайності. Відзначено, що внесення суспензії хлорели в ґрунт сприяє збільшенню кількості корисних мікроорганізмів до 400 млн. і більше в
1 гр. гумусу. Число азотофіксаторів зростає в 2-2,5
рази. Головний показник підвищення біологічної
активності ґрунтів – висока активність ферментів.
Зміст гумусових речовин в ґрунті підвищується на
47-60%.
Хлорела активно синтезує природний антибіотик “хлореллін”, який знищує патогенні мікроорганізми, водорості і бактерії, які опинилися в живильному розчині. Мікроби, що мають паратрофний тип
харчування (патогени), в висококонцентрованій
живій біомасі хлорели гинуть.
Повний курс застосування суспензії хлорели
включає в себе 3 етапи:
1. Обприскування ґрунту.
2. Замочування насіння або розсади.
3. Полив і обприскування рослини.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
Суспензія хлорели поставляється в рідкому вигляді, транспортується і зберігається в каністрах
для харчових продуктів з ємністю, зручною для використання споживачем.
Весь період з моменту отримання суспензії від
виробника до її споживання, хлорелу не можна заморожувати. Зберігатися каністри з суспензією
хлорели повинні в приміщеннях з температурою не
нижче 5 С. Під час зберігання суспензії кришки
каністр повинні бути відкриті. Придатність хлорели
для підживлення рослин становить 30 днів. Однак
після 14 днів з моменту її відвантаження ефективність починає знижуватися, може з'являтися
осад, який потрібно збовтати перед застосуванням.
ОБРОБКА ҐРУНТУ
Ґрунт обробляється суспензією перед посівом,
для активації ґрунтової мікрофлори. Обробка проводиться обприскуванням з розрахунку 0,5 літра
суспензії на квадратний метр ґрунту. Обприскування проводиться на вологий ґрунт.
Замочування проводиться в суспензії хлорели
з подальшим переведенням насіння на пророщування за звичайною технологією. Насіння зернових замочуються безпосередньо перед їх посівом на
поля. Проростки різних культур знаходяться в суспензії хлорели до утворення коренів. Проростки,
що використовуються для щеплень, витримуються
в суспензії хлорели 10-15 годин. Суспензія хлорели
для замочування повинна бути теплою 15-25 С. Замочування бажано проводити при безпосередньому
сонячному освітленні.
ПРОРОЩУВАННЯ НАСІННЯ
Замочування насіння в суспензії хлорели збільшує їх схожість до 99%, а так само приживлюваність розсади і швидкість її зростання на 20-50%.
Тривалість і терміни обробки насіння різних культур представлені в таблиці 1.
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Таблиця 2.

Норми застосування хлорели в обробці посівного матеріалу
Культура

Час замочування

Культури з насінням в тонкою шкіркою (огірки, капуста,
томати тощо)

Примітки

5 – 7 годин

Бобові культури та насіння культур з товстою шкіркою 15 –20 годин
Зернові культури

10 – 12 годин

Розсада

40 –50 хвилин

Живці для щеплення

10 – 15 годин

Живці для розмноження

До утворення коріння

ПІДЖИВЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОСЛИН
Підживлення рослин може проводитися через
полив ґрунту навколо рослин, обприскуванням рослин по листу до зволоження ґрунту під рослинами,

Розвести водою ¼

введення суспензії в системи капілярного поливу
рослин, введення суспензії в живильне середовище
культур, що вирощуються на гідропоніці, за умови
перерахунку балансу мікроелементів.
Таблиця 3.

Норми вживання суспензії хлорели для підживлення рослин
Призначення
Кількість хлорели
Для обприскування

1л на 100л води

Для щоденного поливу

1л на 20л води

Для частого поливу

1л на 10-15л води

Для рідкісного поливу

1л на 5л води

ОБРОБКА РОСЛИН ПРИ БОРОТЬБІ З ВІРУС
НИМИ І ГРИБКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Обробка рослин суспензією хлорели (можна
розведеної водою з розрахунку 1/3) проводиться
обприскуванням по листу. Обробку рослин необхідно проводити один раз на тиждень до усунення
захворювання.
З метою профілактики можливих захворювань
доцільно раз на місяць проводити обприскування
рослин розчином суспензії хлорели з розрахунку
1/3 - 1/4.
Мета дослідження. Вивчити вплив простої зеленої водорості «Хлорели»на якість та чистоту рибогосподарських водойм.
Методика дослідження.
Зміни забрудненості річкової води визначали
на основі збору бентосу і обробці їх проб кількісно
і якісно. Нами було обраховано середні показники
чисельності і біомаси по різним глибинам на основі
цих показників було сформовано криву диференціації показників.
Аналіз якості бентосу проведено з урахуванням характеру грунтів з використанням коефіцієнтів видової подібності (за Серенсоном) та індекса
щільності (за Зінкевичем та Бродською).
Зміна видової і трофічної структури родин оцінювалась з допомогою інформаційного індексу
Шеннона. Порівняння структурних показників
Результати досліджень.
Результатами проведених досліджень є те, що
вода Барського комбінату була очищена з допомогою штучного і синтетичного волокна при високих

темпах росту одноклітинних водоростей. Максимально знизився рівень сірководню, сірковуглецю, заліза, цинку і сірки; відбулося вирівнювання рН середовища, біохімічне споживання кисню (БПК)
знизилося на 90%, кількість вільного кисню збільшилась на 100-700%.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
За останні десятиліття накопичено величезний
фактичний матеріал, що підтверджує високий потенціал економічної ефективності використання
хлорели в тваринництві. Властивості концентрату
хлорели, як кормового продукту дозволяють лише
найкращим чином реалізувати на практиці той величезний біологічний потенціал цієї мікроводорості, який створила природа.
Вплив хлорели на організм тварин носить комплексний характер, тому загальний економічний
ефект її використання складається з багатьох чинників і може бути різним для кожного господарства. Вартість концентрату хлорели дозволяє отримувати прибуток тільки в результаті збільшення
продуктивності тваринництва. Додатковий ефект,
отриманий в результаті поліпшення конверсії
корму, різкого скорочення падежу, продовження
термінів господарського використання тварин, скорочення термінів відгодівлі, економії ветпрепаратів, поліпшення репродуктивної функції батьківського стада і багатьох інших, можна оцінити
тільки в конкретних умовах.
За Золотарьовою О.К., до недавнього часу мікроводорості, фотосинтезуючі організми з високою
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швидкістю росту, розглядалися як джерело вітамінів, поліненасичених жирних кислот, природних
барвників та інших цінних біологічно активних
сполук і культивувалися переважно для потреб фармакології, медицини, а також для збагачення раціонів людини і тварин. З поглибленням енергетичної
кризи, стрімким негативним впливом на навколишнє середовище та актуалізацією пошуків альтернативних відновлюваних енерготехнологій, стрімко зростає увага до мікроводоростей, як до енергетичної сировини та клітин, які мають
ресурсовідновлюючий і патогеннопригнічуючий
потенціал [10].
Вперше для Барського водосховища було розраховано криву для обліку біомаси бентосу на різних глибинах. Встановлено , що на глибині 2-4 м. ,
середня біомаса бентосу становила 45 кг/га , а валова – 455 тонн, на глибині 12-14 м. – 270 кг/га., валова 1472 тони. Загальний запас бентосу по всьому
водосховищі складає 24516 т, з них при падінні рівня води на 4 метра – гине 3%, на 6 метрів – 5%, і
на 10 м. – 82 %.
Було виявлено інтенсивне забруднення хлороорганічними і фосфороогранічними сполученнями,
які підвищують рівень ГДК у воді та грунті. Відмічено накопичення гексахлорану в організмах гідробіонтів (молюсків). У внутрішніх органах хижої
риби такої як щука вміст гексахлорана перевищує
ГДК у 2, 5 рази.
Таким чином, виявлено закономірність загального розвитку і зміни зообентосу за період тривалістю в 2 роки. Біомаса його збільшилась з 1,8 г/м² за
2017 рік до 34 г/м² за 2018 рік.
Загроза антропогенного евтрофування водойм
стала усвідомлюватися тільки в другій половині
минулого століття. Для водойм, особливо озерних
екосистем, надмірне надходження біогенних речовин не менш небезпечне, ніж токсичне забруднення води. Коли вміст у воді фосфору, азоту,
калію перевищує критичний рівень, прискорюються життєві процеси водних організмів. Як
наслідок, починається масовий розвиток планктонних водоростей (“цвітіння” води), вода набуває
неприємного запаху і присмаку, її прозорість знижується, збільшується кольоровість, підвищується
вміст розчинених і завислих органічних речовин.
Перенасичення води органічними сполуками стимулює розвиток сапрофітних бактерій (у тому числі
особливо небезпечних хвороботворних), водних
грибів, різко загострюючи епідеміологічну обстановку на водних об’єктах [ 12 ].
Застосування хлорели у вигляді суспензії, емульсії, порошку здатне створити потужний імпульс
розвитку всьому тваринництву, покращенню екологічної ситуації водойм України і заслуговує особливої уваги з боку фахівців.
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Abstract
The processes occurring in water during its structuring are analyzed. The list of ways of structuring of water
is defined. An analysis of the method of water structuring based on the use of energy fields is given. The structure
of water molecules exposed to energy fields is visualized. The influence of such water on the state of living
organisms is described.
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An innovative way to improve the quality and
environmental safety of water is its structure. Among
the many methods of water structuring: freezing,
cavitation, the use of ultrasound, magnetic radiation.
This method involves the harmonization of the geostan
of water, which has a beneficial effect on the human
body. Due to its special properties, the negative impact
of the environment is reduced, and the water returns to
its original vital energy [1].
Human activities involve the use of water from
various sources in technological processes.
Participating in a variety of technological processes,
water loses natural information and acquires
information technology. This information by its
vibrations does not coincide with the information of the
living cell and therefore the cell loses information
programmed by nature.
Imperfect technologies in the national economy
create a real vibrational chaos. The structure of water
with the help of energy fields returns to humanity the
initial flow of pure natural water structure, which
improves. human health when consumed.
The carriers of information can be physical fields
of various natures. Thus, the possibility of information
interaction of the water structure with objects of
different nature with the help of electromagnetic,
acoustic and other fields.
In production conditions, the most common is the
chemical method of pre-sowing seed preparation.
However, its use does not make it possible to obtain
environmentally friendly products and increases the
anthropogenic pressure on natural ecosystems.
Therefore, it is important to develop alternative
methods of pre-sowing seed preparation that would
meet modern environmental requirements of
agriculture and have high economic efficiency.
Ultimately, the yield and quality of products depend on
this [2].
Magnetic treatment slows down corrosion
processes, radically reduces the growth rate of mineral
and biological deposits, reduces operating costs and
energy consumption of production. Water structuring
can significantly reduce operating costs and increase
the efficiency of technological water treatment
systems. Thus, magnetic structuring systems are built
into existing technological lines (installed at the
entrance or exit of the technological site) and do not
require the construction of special structures. Since
high-energy permanent magnets, corrosion-resistant
materials and coatings are used for water structuring,

the significant advantages of magnetic treatment
systems are reliability, durability, energy independence
and minimal need for maintenance [3].
Water, having the same chemical composition,
can have completely different effects on plants, birds,
animals and humans depending on their structural
condition. The structural model of water, which is
formed by perfect tetrahedral fragments of five
molecules and the formation of branched clusters,
explains many of its anomalous properties, and also
makes it possible to change them by external
influences. Depending on the form of the connection of
molecules in the associative structure, a field appears
that can positively affect biological objects or inhibit
the biological processes occurring in them. If water
molecules are connected by hydrogen bonds in an
associative structure randomly, then the resulting field
inhibits the processes occurring in biological objects
[4].
To date, there are no difficulties in obtaining
structured water. Technological progress has provided
us with compact and affordable devices for structuring
water in both domestic and industrial. Most tori
structures have a nozzle that connects directly to the
pipes of the water supply network and provides a
process of vortex structuring. The only difficulty for the
user is the need to calculate between the amount of fluid
supplied and its pressure entering the nozzle of the
structurizer. The size of the nozzle and its capacity will
depend on it [5].
Water and its quality play an important role in crop
production and agriculture. In particular, plants need
water as a solvent and nutrient transporter, for
transpiration, cooling of plants, etc. Water affects the
germination of seeds and determines its field
germination, is also used for watering, spraying crops
and fertilizers. Therefore, the yield and quality of the
obtained products largely depend on the water quality.
Low crop yields can also be the result of poor quality
and polluted water. Water used for watering, irrigation,
plant germination must contain a complex of nutrients
and have a natural structure. The use of such water will
promote faster passage of phenological phases of
growth and development of plants and, accordingly, a
bigger harvest [6].
The use of structured water after exposure to water
magnetic (electromagnetic) field water becomes more
structured than ordinary water. It increases the rate of
chemical reactions and crystallization of solutes,
intensifies adsorption processes, improves coagulation
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of impurities and their precipitation. The influence of
the magnetic field on water affects the behavior of
impurities in it, although the essence of these
phenomena is not yet clear. It is possible that the
biological effect of structured water on the body is due
to the fact that the channels (pumps) of tissue cell
membranes pass molecules of structured water at high
speed, because the regular structure of water resembles
the regular structure of the cell membrane - highly
structured organelles [ 7].
Structured-polarized water has unique properties:
- in the volume of water completely erased information obtained by water during the period of its existence before structuring;
- water has a right-hand (right) polarization of
molecules, fractal (similar) to the energy of space.
Through such water the organism receives energy and
restores the energy exchange between the organism and
space, the energy of which restores the organism at the
energy, cellular and organ levels;
- water has a limiting fine-dispersed structure;
- inhibits the activity of pathogenic microflora;
- sanitary and microbiological indicators are
significantly improved;
- water hardness decreases;
- prevents the formation of solid deposits;
- increases heat transfer;
- the ability to dissolve 2 times greater than usual,
so saline soils of heavy mechanical composition is
better to wash with structured water. This significantly
improves the aggregate composition of the upper
layers, increases the content of mobile forms of
phosphorus, increases the initial filtration rate by 2030%;
- reduces the consumption of pesticides and
growth stimulants;
- plants are twice less likely to be affected by
disease than when watered with ordinary water;
- 1.5 times more assimilation of fertilizers;
- the reaction of the soil changes from slightly
alkaline to neutral;
- accelerates plant growth by 1.5 times;
- frost resistance (freezing temperature of
structured water;
- when processing seeds and soil germination will
increase by 35%. The growing season is reduced by 2030% [8].
Structured water must have the following
qualities: water must be absolutely clean; it must not
contain chlorine and its organic compounds, salts of
heavy metals, nitrites, pesticides, etc. Water should be
of medium hardness, as very hard and very soft water
are equally unacceptable for plant cells. This water
prevents rot and eliminates bad odor. It accelerates the
growth of plants and soil animals; flowering,
development and ripening of the crop. It is effective in
preventing the defeat of plants and animals by diseases,
viruses and pests.
Studies conducted at Omsk State Agrarian
University (Russia) have shown that all species of
plants exposed to the device have developed much
faster. A high saturation of plants with moisture was
noted, which indicates an improvement in the ability of
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plants to use habitat conditions. However, this was
accompanied by a large accumulation of dry mass of
plants, which changed mainly due to the increase in the
amount of synthesized organic matter [9].
Features of structured water: sanitary and
microbiological indicators are significantly improved;
water hardness decreases; prevents the formation of
solid deposits; increases heat transfer; the ability to
dissolve 2 times greater than usual, so saline soils of
heavy mechanical composition is better to wash with
structured water. This significantly improves the
aggregate composition of the upper layers, increases
the content of mobile forms of phosphorus, increases
the initial filtration rate by 20-30%; reduced
consumption of pesticides and growth stimulants;
plants are twice as likely to be affected by disease than
by watering with ordinary water; 1.5 times increased
assimilation of fertilizers; the reaction of the soil
changes from slightly alkaline to neutral; accelerates
plant growth by 1.5 times; frost resistance (freezing
temperature of structured water – from -5 to -12 ° C);
when cultivating seeds and soil germination will
increase by 35%. The growing season is reduced by 2030% [10].
A sample image of unstructured water indicates
the quality of water with little vital energy, but without
significant pollution. Crystalline samples are diffuse
(scattered), show little shaping forces. Although
amorphous structures show certain traces of structuring
forces, they are clearly small. This is a sign that the
water is taken from a natural source. Treated water
from sewage treatment plants or from a polluted river
or lake shows much more negative structures with
angles of 90o. The enlarged image of the structure
shows the remnants of the organic structure in full. Of
interest are individual round crystals in the background,
which do not have structural forces. This is a sign of
minerals without vitality, which can accumulate in the
body and cause disease.
A sample of structured water showed a good level
of crystal activation, indicating that it has undergone
effective treatment. The crystals show a very
pronounced star shape, which is a sign of a high degree
of activation. There are no signs of destabilizing effects
of electromagnetic radiation. This sample will not have
any other harmful effects, it will only cause an increase
in energy and health effects.
Studies on the influence of the Odjas mug were
conducted under the guidance of Professor MV Kuryk
of the Ukrainian Institute of Human Ecology on the
influence of changes in the physical and chemical
parameters of different types of water [11].
The method of structuring water "Ojas" is based
on the transmission of bioelectric information, or
energy. During processing, harmful frequencies are
"erased" and those that support the life process are
transmitted [12].
Table 1 shows the data of physicochemical
parameters for drinking water from the city network
and bottled mineral water, which were in the
structurizer "Ojas" for several hours, compared with
samples of control water, which was the same time in
ordinary ceramic vessels.
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Table 1

Acid-base balance рН

Conductivity (μkSm)

The total concentration of
dissolved impuritiesTDS (мг/л)

Redox potential (mV)

Structural order

Drinking from
the city network

Sample

Water

Physico-chemical characteristics of the water that was in the structurizer "Ojas"

control

7.82

360

354

+384

-

structured

7.90

361

392

+392

-

control

8.80

700

605

+133

+

structured

8.95

890

620

+132

+

Mineral

In particular, in structured drinking water from the
city network, the acid-base reaction increases – by 1%,
and in mineral water – by 1.7%. Electrical conductivity
also increased by 0.3% and 21.3%, respectively. There
is also an increase in the concentration of dissolved
impurities – by 9.7% and 2.4%, respectively. The redox
potential of structured drinking water from the city
network increased by 2% and mineral water, on the
contrary - decreased by 0.8%.
Seed germination energy was determined on the

third day after laying by calculating the average
percentage of full-fledged seedlings to the number of
sown seeds. Laboratory germination of seeds was
calculated on the seventh day after sowing the seeds by
calculating the average percentage of full-fledged
seedlings in the number of sown seeds.
The germination energy of radish seeds for sowing
with unstructured water was 13.3%. With the use of
structured water, the germination energy of radish
seeds increases 2 times and is 26.7% (Table 2).
Table 2
Influence of structured water on laboratory germination and germination energy of radish seeds,%
Indicator
Unstructured water
Structured water
Seed germination energy,%
13,3
26,7
Laboratory germination of
66,6
86,7
seeds,%

Laboratory germination of radish seeds for
moistening with unstructured water is 66.6%, and for
moistening with structured water - increases by 20% to
86.7%.
The application of structured water on soils can
restore their natural state; to improve the growth and
development of plants, increase their productivity.
However, for the use of structured water on large areas
of agricultural land, it is necessary to develop an
effective way of its structuring and application.
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Аннотация
В статье рассматривается зависимость продуктивности гибрида кукурузы Краснодарский 292 АМВ
от обработки семян комплексными водорастворимыми удобрениями. Приводятся данные о влиянии комплексных водорастворимых удобрений на основные элементы структуры урожая и урожайность гибрида
кукурузы Краснодарский 292 АМВ.
Abstract
The article discusses the dependence of the productivity of the corn hybrid Krasnodar 292 AMB on seed
treatment with complex water-soluble fertilizers. The data on the effect of complex water-soluble fertilizers on the
main elements of the crop structure and yield of the corn hybrid Krasnodar 292 AMB are presented.
Ключевые слова: кукуруза, комплексное водорастворимое удобрение, гибрид, гидромикс, лигногумат калия, боргум М, урожайность, обработка семян.
Keywords: corn, complex water-soluble fertilizer, hybrid, hydromix, potassium lignohumate, Borgum M,
productivity, seed treatment.
Ведущая роль кукурузы в мировом земледелии
определяется высокой урожайностью и многократностью её использования в пищевой промышленности, животноводстве, медицине и многих других
отраслях.
При этом, большой интерес вызывает применение комплексных водорастворимых удобрений стимуляторов роста. Их глубокое изучение представляет научный и практический интерес как один
из основных путей сбережения материальных
средств при производстве зерна кукурузы (3, 4).
В связи с этим было изучено влияние обработки семян кукурузы гибрида Краснодарский 292
АМВ комплексными водорастворимыми удобрениями. Целью было выявление наиболее эффективного из них, которое обеспечивало бы повышение
урожайности зерна кукурузы.
Изучение влияния обработки семян комплексными водорастворимыми удобрениями на урожайность зерна кукурузы проводили на экспериментальной базе ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко».
Опыт включал четыре варианта:
1. Контроль (обработка семян дистиллированной водой)
2. Обработка семян Гидромиксом, 200 г/т
3. Обработка семян Лигногуматом калия, 0,5
л/т
4. Обработка семян Борогумом М, 1 л/т
Предпосевная обработка семян проводилась
методом смачивания, дозой, рекомендуемой производителями препаратов.
Учёты и наблюдения в опыте проводились согласно методике ГСИ сельскохозяйственных культур, а также методическим рекомендациям по проведению полевых опытов, разработанным во ВНИИ
кукурузы.
Гидромикс – удобрение, которое используется
для профилактического и лечебного контроля дефицитных состояний у растения. Это активатор роста и развития растений, содержащий N, Mg и микроэлементы: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, находящиеся
в
комплексном
соединении
с
гидроксикарбонатами и аминокислотами. Идеально подходит для стимулирования роста растений на начальном и серединном этапах вегетацион-

ного развития сельскохозяйственных и декоративных культур. Помогает растениям выйти из состояния покоя и перейти к бутонизации и цветению.
Лигногумат калия – это эффективное комплексное, позволяющие в полной мере реализовать
поток почвенного и листового питания растений.
Обладает свойствами стимулятора роста и антистрессанта. Препарат содержит не только характерные для многих промышленных аналогов высокомолекулярные фракции, но и целый ряд солей низкомолекулярных гуминовых компонентов, а также
широкий набор макро- и микроэлементов в усваиваемых для растений формах, что обеспечивает его
высокую биологическую активность.
Борогум М – органогуминовое биоактивированное удобрение. Бор в органогуминовой форме
легко и, практически полностью, усваивается растениями. Для внекорневой подкормки сахарной
свеклы, подсолнечника, кукурузы и других культур. Борогум М обеспечивает мощное развитие
корневой системы и надземной части растений (1).
Краснодарский 292 АМВ – простой модифицированный гибрид, который был создан Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко (ныне ФГБНУ
«НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»). В 2010 году включён
в Госреестр по Центрально-Чернозёмному региону
на зерно и силос, Северо-Кавказскому и Нижеволжскому регионам на зерно. Относится к группе среднераннего типа с вегетационным периодом 105-110
дней, (ФАО 290) (2).
При анализе элементов структуры урожая
(таблица 1) обработка семян комплексными удобрениями оказала значимое влияние на количество
початков на растении. Так на вариантах, где семена
обрабатывались комплексными удобрениями, количество початков на 100 растений было на 3-6 шт.
больше, чем на контроле. Наибольшее количество
початков на 100 растений сформировалось на варианте с обработкой семян лигногуматом калия. На
этом же варианте выше показатели массы початка
и массы зерна с початка (превышение над контролем составило 7,1 % и 3,2 % соответственно).
Выход зерна с початка был выше на контрольном варианте, однако на нём была наименьшей
масса 1000 семян.
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Таблица 1
Элементы структуры урожая гибрида кукурузы Краснодарский 292 АМВ в зависимости от обработки
семян комплексными водорастворимыми удобрениями
Кол-во поМасса поМасса зерна
Выход зерна
Масса 1000
Вариант
чатков на 100
чатка, г
с початка, г
с початка, %
семян, г
растений, шт.
Без обработки (кон97
166,3
146,1
87,7
299
троль)
Гидромикс
101
176,5
149,5
84,6
307
Лигногумат калия
103
178,1
150,8
84,7
311
Борогум М
100
167,4
144,4
86,3
301

Урожайность – это основной показатель, характеризующий хозяйственную ценность кукурузы (таблица 2).
Таблица 2
Урожайность зерна гибрида кукурузы Краснодарский 292 АМВ в зависимости от обработки семян комплексными водорастворимыми удобрениями
Отклонение от стандарта
Вариант
Урожайность, ц/га
Ц
%
Без обработки (контроль)
77,8
Гидромикс
83,2
5,4
6,8
Лигногумат калия
85,3
7,5
9,5
Борогум М
79,4
1,3
1,7
НСР05
3,6
Из таблицы 2 видно, что обработка семян комплексными водорастворимыми удобрениями способствовала повышению урожайности от 2 до 10 %.
Среди вариантов, где семена обрабатывались
комплексными удобрениями, лучшим был вариант
с применением лигногумата калия (85,3 ц с 1 га).
На вариантах, с обработкой семян гидромиксом и борогумом, урожайность зерна была немного
ниже составила 83,2 и 79,4 ц с 1 га соответственно.
Таким образом, для повышения урожайности
кукурузы на зерно в условиях центральной зоны
Краснодарского края, целесообразно обрабатывать
семена водорастворимыми комплексными удобрениями. По результатам опыта, лучше всего себя
проявил лигногумат калия.
Но следует учитывать, что данные представлены на основе однолетних исследований и делать
рекомендации производству преждевременно.
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Анотація
У статті досліджено практичні питання водо збереження у плодових садах і на ягідниках. Проаналізовано різні види матеріалів для мульчування і технології їх внесення. Виявлено, що для плодових садів
найбільш підходе мульча із органічних матеріалів, найчастіше скошена в міжряддях трава. При вирощуванні ягід паралельно застосовується мульчування соломою і плівками, а також використовується їхня
комбінація. Розкрита будова і робота укладачів органічної і штучної мульчі на прикладі вирощування полуниці. Обгрунтовано застосування поліетиленових плівок для мульчування ягід полуниці. Досліджено
проблеми утилізації плівок після використання і можливості застосування новітніх само руйнівних матеріалів.
Abstract
The article examines practical issues of moisture conservation in fruit ad berry plantations. Different types of
mulching materials and technologies of their application are analyzed. It has been found that mulch produced from
organic materials is most suitable for orchards, mostly grass mown in between the rows. When growing berries,
mulching with straw and films is used in parallel as well as their combination. The structure and work of the
compilers of organic and artificial mulch on the example of growing strawberries are revealed. The use of polyethylene films for mulching of strawberries is justified. The problems of film utilization after the use and possibility
of using up-to-date self-destructive materials have been studied.
Ключові слова: мульчування, полив, розсада, садівництво, волого збереження, поліетиленова плівка,
полуниця.
Keywords: mulching, watering, seedlings, gardening, moisture conservation, polyethylene film, strawberries.
Постановка проблеми. Для рослини вода – не
лише «пиття» та можливість відновити запаси вологи, але й регулятор температури. У процесі терморегуляції рослина випаровує до 99% усієї отриманої води, використовуючи на формування вегетативної маси лише 0,2%-0,5%. Тому зрозуміло, що
рослина має різні потреби у волозі залежно від погодних умов та фаз її розвитку.
Зміни клімату викликають серйозні проблеми
у розвитку сільського господарства. Причому
найбільше це стосується країн, де місце і роль
сільського господарства в економіці є визначальними, і до яких належить також Україна. Характерною ознакою змін клімату протягом останнього десятиріччя є глобальне потепління, яке проявляється
у підвищенні середньорічної температури повітря
на 2–3о С. Наслідком глобального потепління для
сільського господарства є скорочення виробництва
аграрної продукції у зв’язку із зниженням урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності сільськогосподарських тварин. З продовженням тенденції до глобального потепління ситуація
в аграрному секторі погіршуватиметься. За науковими прогнозами, підвищення середньорічної температури на 1о спричиняє скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 10%, а
прогнозоване підвищення середньорічної температури на 1–3о у найближчому майбутньому найбільшою мірою вплине на виробництво зернових і плодових насаджень. Тим часом сільське господарство,
у свою чергу, вносить власну частку у глобальне
потепління викидами парникових газів від виробничої діяльності у цій галузі.
Погодні умови останніх років є дуже специфічними. Кількість атмосферних опадів зменшується
і випадають вони нерівномірно. Майже вся територія України стала зоною ризикованого землеробства. Будь-яка виробнича діяльність в садівництві і
при вирощуванні ягід без попередньо вкладених капітальних коштів на полив не є ефективною. З року
в рік вартість води зростає, а в 2020 році можливе

введення квот на використання води для поливу. До
того ж на поливі завжди існувала проблема засолення грунтів. Тому як ніколи стають актуальними
традиційні агротехнічні прийоми для раціонального використання води і вологозбереження.
З-поміж усіх агротехнічних заходів, які сприяють високій продуктивності плодових дерев і ягід
та підтриманню родючості ґрунту, на чільному місці є мульчування. Зі зростанням популярності органічної продукції, вирощеної без застосування хімічних добрив і препаратів мульчування стає одним із головних передумов технології. Мульча,
однак не є панацеєю, вона потребує постійної уваги
і управління.
Аналіз досліджень і публікацій. Однією із
найактуальніших проблем безпеки країни в сучасних умовах є охорона унікального земельно-ресурсного потенціалу, ощадливе, ефективне, раціональне й екологобезпечне його використання. Розроблення систем обробітку ґрунту здійснюється з
урахуванням біологічних особливостей певної
сільськогосподарської культури, аналізу полів, попередників, ефективності систем живлення, добрив, захисту від бур'янів та шкідників, агрофізичних показників ґрунту та природнокліматичних
умов вирощування. Особливої ваги за таких умов
набувають фінансово-економічне та техніко-технологічне забезпечення господарства [8].
Наукові дослідження і виробнича практика таких науковців, як Ю.А. Білявського, Д.М. Ведмідь,
В. Волошиної, Л.І. Ворони, В.М. Жук, Р.Б. Кропивницького, О. Нінуа, І.В. Тимошок, М.С. Чернілевського та ін. свідчать, що у певні фази розвитку рослини мають підвищені потреби щодо вологи в грунті та елементів живлення і недостатність цих
факторів призводить до послаблення процесу росту, зменшення запліднення квіток, зниження якісних характеристик, а іноді – загибелі рослини. Вибагливість рослин до грунтової вологи протягом вегетації неоднакова і збільшується від садіння,

18
формування генеративних органів, дозрівання ягід
і плодових дерев.
Одним із способів утримання ґрунту у пристовбурних смугах плодових культур є укриття його
шаром мульчі, що сприяє покращенню структури
ґрунту, посилює мікробіологічні процеси в ньому,
а також попереджує утворення ґрунтової кірки,
зменшує випаровування вологи, захищає корені рослин від підмерзання взимку, поліпшує їх живлення, послаблює добові коливання температури,
пригнічує проростання бур’янів [4]. Тому дослідження проблематики такого роду було і залишається актуальним надалі, потребує додаткового
опрацювання та варте уваги наукової спільноти.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є підготувати інформацію для фахівців, які
формують технічну політику господарств садівничої галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
природі все продумано до найдрібніших деталей. У
природному середовищі дерева і чагарники навіть
при нестачі вологи не гинуть завдяки тому, що їх
коріння і сам грунт вкриті природним матеріалом
(хвоя, опале листя та інше), який збагачує землю
органічними елементами. Рослини і культури також можуть бути захищені так само із застосуванням мульчі [9].
Мульчування – це особливий спосіб захисту
грунту за рахунок органічних матеріалів, які укладаються на поверхні. Ця технологія, яка довела
свою ефективність активно застосовується садівниками з метою створення оптимальних умов для вирощуваних культур.
Мульча в дослівному перекладі з англійської –
пріла солома. Практика мульчування добре відома
овочівникам і меншою мірою садівникам, хоч і досить давно застосовується у сільському господарстві. Англійське слово «mulch», яке використовується починаючи з ХVІІ сторіччя, імовірно, походить від німецького діалектизму «molsch», що
означає «м’який, такий, що починає розкладатися».
Це стосувалося використання садівниками суміші
мокрої соломи, листя і пухкого ґрунту, розкиданої
по поверхні ґрунту для захисту кореневої системи
щойно висаджених плодових рослин. Починаючи з
1802 р. в англійській мові почали використовувати
дієслово «mulchіng», що в перекладі і означає мульчування. У вужчому розумінні під мульчуванням
американці мають на увазі покриття ґрунту будьяким матеріалом.
Американський вислів paper mulch (мульчування) перейшов у інші країни, де зазвучав по-різному: у Німеччині – Bodenbedeckung (рідше
americanische мulch-metod); у Франції – culture sur
papier, в Італії – Orticoltura senza irrigazione – овочівництво без зрошення.
Вперше мульчування як новий агротехнічний
прийом було введено на Гавайських островах.
Окремі спроби прикривати ґрунт гноєм, соломою,
мохом, дошками, травою та іншими «мертвими матеріалами» були відомі з дуже давніх часів, але ці
спроби представляли поодинокі дослідження аматорів.
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В Америці ще у 80-ті роки 19-го сторіччя мульчування соломою застосовували такі садівники, як
Grant, I. Hithing, M. Vergon, отримуючи добрі результати. Вчені помітили вплив мульчування на температуру ґрунту, його вологість, процеси амоніфікації та нітрифікації [1].
У 1914 році проф. Чарльз Эккарт, що керував
цукровими плантаціями «Олая» на Гавайях, придумав особливий рід «проасфальтованого» паперу
для покриття ґрунту. Першочергово мульчування
ґрунту розглядалось як радикальний захід захисту
від бур’янів. У 1905–1907 рр. під керівництвом
Б.Н. Рождественського на Іванівській дослідній
станції виконувалися досліди з соломою як мульчуючим матеріалом на посівах озимого жита.
На дослідних станціях США, де на той час працювали відомі спеціалісти – Емерсон, Гафф, Гейлн,
Щедрик – були проведені дослідження з різними
видами мульчі: соломою, болотяним сіном, хвоєю у
різних галузях сільського господарства: рослинництві, плодівництві та овочівництві. Вчені дійшли
висновку, що покриття ґрунту в різних регіонах
США має велике значення, особливо у посушливі
роки, та призводить до збільшення врожаїв.
У 1907 році професор Сльозкін провів досліди
на цукровому буряку з покриттям ґрунту цементом.
У 1905–1907 рр. під керівництвом Б.Н. Рождественського на Іванівській дослідній станції виконувалися досліди з соломою, як мульчуючого матеріалу,
на посівах озимого жита [1].
Однією з перших монографічних праць в Україні, присвячених цій темі, є «Мульчування ґрунту
в садах і ягідниках» М.Ю. Гущина, яка вийшла у
1938 році. Вона містить дані як зарубіжних, так і вітчизняних досліджень, проведених Українським
науково-дослідним інститутом плодівництва в Китаєво (Київ), Мліївською та Мелітопольською дослідними станціями садівництва з плодово-ягідними
культурами.
Мульчування є досить ефективним заходом
поліпшення основних агрономічних властивостей
ґрунту. За кордоном цей прийом досить розповсюджений. Для садівництва України він є перспективним заходом збереження ґрунтової вологи та запобігання втратам ґрунту внаслідок ерозійних процесів. Застосування рослинних решток для
мульчування має також екологічний аспект. Водночас цей технологічний процес стає резервом хоча б
часткового поповнення ґрунтових ресурсів, використаних рослинами на формування врожаю. Наукова оцінка застосування мульчування на різних
ґрунтах України відсутня, а дослідження в цьому
напрямку обмежені [4].
Щоб урожай дійсно радував за підсумком, потрібно дотримуватися деяких правил застосування
даної технології і підбору використовуваного матеріалу. Саме тому в цій статті ми вирішили
розповісти про те, як вибрати мульчу і як мульчувати грунт правильно. Тут ми розглянемо всі доступні матеріали, а також поговоримо про
найбільш ефективні способи застосування даної
технології.
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Мульчування в саду і на плантаціях ягід – це
укриття пристовбурових смуг і гребенів з ягодами
рослинними рештками або полімерними плівками
для збереження вологи в грунті. Попутно вирішують ще кілька проблем, наприклад, пригнічення,
або повне блокування росту бур‘янів, вплив на температурні і повітряні режими грунту, доставка свіжої органіки в грунт, покращення структури грунту, пригнічення збудників хвороб, забезпечення
чистоти, забарвлення, смаку і товарного вигляду
плодів і ягід.
Залежно від мети, масштабів і забезпечення
виробничої діяльності господарства застосовують
різні види матеріалів і технології мульчування. Зі
збільшенням площ від практичного самодостатнього мінімуму до тисяч гектарів зменшується асортимент матеріалів для облаштування мульчі до 23 і збільшується набір і продуктивність техніки для
мульчування.
Мульча з рослинних решток, яка вкриває поверхню ґрунту, підвищує його інфільтраційну здатність, позитивно впливає на фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунту та різко зменшує поверхневий стік, попереджує водну та вітрову ерозію. За
умов відповідності агрофізичних властивостей ґрунту біологічним вимогам культури є можливість
повністю відмовитись від механічного обробітку
ґрунту.
Мульчування має ще і друге важливе значення,
про яке в свій час говорив Д.І. Мендєлєєв: «Якщо,
наприклад, вкрити ґрунт листям чи соломою, чи
взагалі чим-небудь притіняючим і дати йому полежати деякий час, то він і без всякої оранки досягає
стиглості».
І.В. Тимошок, В.М. Жук та Д.М. Ведмідь наголошують на перевагах мульчування:
- мульчування - це відмінний спосіб захистити
грунт від зайвого випаровування;
- мульча покращує процеси обміну речовин в
землі;
- мульчування - це технологія, яка звільняє від
необхідності постійної прополки, так як уповільнює ріст бур'янів [4].
Перш ніж відповісти на питання про те, як вибрати мульчу, пропонуємо розглянути порядок застосування даної технології.
Всі покривні матеріали діляться на дві групи –
органічного походження і полімери. Кожен матеріал із цих груп має свої виняткові переваги і такі ж
вагомі недоліки. Тому кожен виробник має свій обґрунтований пріоритет, але практично завжди використовує паралельно в різних пропорціях два матеріали – по одному виду з кожної групи.
Вважаємо, що перший спосіб краще, оскільки
насичує і збагачує грунт. Якщо все ж говорити про
плівку, то вона не повинна бути прозорою.
Мульчування – це особливий процес, який вимагає дотримання деяких основних правил:
1. Під кожен вид рослин і культур варто підбирати свій мульчуючий матеріал.
2. Перед тим як мульчувати грунт плівкою, її
необхідно наситити поживними і корисними мікроелементами за допомогою добрив.
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3. Мульчування гряд проводиться влітку чи
пізно восени.
4. Шар мульчі повинен бути товщиною 5-7 см.
5. Мульчування гряд з ягідними культурами
необхідно проводити регулярно (підтримувати органічний шар), для плодових рослин допустимо використання мульчі тривалої дії [9].
Окремо слід спинитися на застосуванні в міжряддях і пристобурових смугах чорного пару.
Грунт у міжряддях протягом усього вегетаційного
періоду підтримують в розпушеному стані. Періодичне рихлення забезпечує знищення бур’янів,
сприяє поліпшенню водного повітряного та поживного стану, що позитивно впливає на розвиток і
плодоношення рослин. Фактично – це мульчування
вологого грунту сухим, що працює від рихлення до
перших значних опадів, або до появи сходів
бур‘янів [7]. Такий стан міжрядь називають іноді
сухим поливом.
Однак тривале використання чорного пару з
багаторазовим механічним обробітком призводить
до руйнування структури ґрунту і вивітрювання
дрібних частинок, мінералізації гумусу за рахунок
посилення діяльності анаеробних агрегатів біоти,
посилення водної та вітрової ерозії, а також до знищення живих організмів, що активно розкладають
біомасу, створюючи сприятливі умови для проходження біологічних процесів. Все це значною мірою знижує родючість ґрунту [6].
Для запобігання згаданим негативним наслідкам рекомендується через кожні 2–3 роки висівати
сидеральні культури чи застосовувати і періодично
вносити достатню кількість органічних добрив. Парова система пропонується для зон із недостатнім
зволоженням. Вона передбачає осіннє достатньо
глибоке рихлення та ранньовесняне боронування та
декількаразовий весняно-літній обробіток – культивація, фрезерування дискування.
Якщо в саду пристовбурові смуги задернілі, то
трав’яний покрив, найчастіше пирій, забирає у плодових дерев вологу та поживні речовини, поміж кореневищами злаків полюбляють жити личинки
хруща, які водночас обгризають і коріння плодових
дерев; влаштовують нірки жуки-кравчики, миші та
інші шкідники саду. І такий сад ні живе, ні вмирає.
Погіршується справа, якщо плодове дерево на вегетативній підщепі, де коренева система мичкувата та
розміщена близько від поверхні грунту. Для усунення цього пристовбурові смуги можна тримати
під чорним паром, тобто регулярно рихлити, знищуючи бур’яни, поливати та удобрювати. Проте і
за таких затрат у пристовбурових смугах волога інтенсивно випаровіється, грунт пересихає, дерева
отримують стрес. І щоб уникнути цього, відкритий
зрихлений грунт бажано накрити.
Для мульчування молодого саду у пристовбурових смугах можуть застосовуватись різні покривні матеріали, але як правило органічні. Мульчувальними матеріалами можуть бути тирса, стружка,
подрібнена деревина від обрізки, солома, торф,
компост, або їх суміші і т. п. Для внесення сипкого
матеріалу у пристовбурні смуги використовується
розроблена в ІС НААН машина, яка монтується на
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серійний розкидач органічних добрив і включає
приймальний бункер із дозувальним пристроєм,
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стрічковий поперечний транспортер, навішувальний пристрій і механізм його приводу (рис. 1).

Рис. 1. Внесення сипкого матеріалу в пристовбурові смуги
Джерело: сформовано за [5]
Мульча живильним транспортером розкидача
подається у приймальний бункер, звідки надходить
на стрічковий транспортер, який переміщує його у
пристовбурну смугу ряду дерев, утворюючи при
цьому поздовжній валок. Залежно від ширини
міжрядь стрічковий транспортер можна переміщувати в поперечному напрямку щодо поздовжньої осі агрегату.
За даними експериментальних досліджень, необхідна норма внесення сипкої речовини (субстрату) забезпечується вибором оптимальних робочої
швидкості руху агрегату і продуктивності живлячого транспортера і може знаходитись у межах 0,03
- 0,25 м3/м2. Необхідна за агровимогами висота умовного валка (0,05 - 0,15 м) забезпечується зміною
швидкості руху агрегату і продуктивності живильного транспортера в межах відповідно 0,3 - 1,0 м/с і
1,5 - 3,0 м3/хв. За будь-якого режиму роботи втрати
субстрату не перевищували 0,5% [5].
Продуктивність машини за годину основного
часу становила близько 2,0, змінного - 0,5 га. При
цьому коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу становив 0,99, а використання змінного часу - 0,40. Експлуатаційно-технологічні показники визначалися, виходячи з умов роботи машини в саду з шириною міжряддя 5,0 м, робочій
швидкості 4,2 км/год при нормі внесення субстрату
160 м3/га.
Окрім мульчування пристовбурних смуг, цю
машину можна використовувати для такої ж операції в кущових ягідниках та маточниках клонових підщеп.
Решту міжряддя залужують травою. Найкраще
для цього підходить спеціально посіяна в міжряддях трава, яка утворює неглибоку мичкувату кореневу систему і може давати кілька укосів за сезон,
стійка до прикочування колесами і довго росте на

одному місці. Скошена, подрібнена і укладена у валки у пристовбурові смугах трава, захищає грунт
від пересихання і виконує інші корисні функції.
Наприклад, органічна мульча забезпечує належний доступ повітря в грунт, піднімає ближче до
поверхні грунту точку роси, спричиняючи конденсацію атмосферної вологи в зоні розміщення кореневої системи, згладжує добові температурні коливання в грунті і захищає від надмірного промерзання. Не дає можливості попасти в грунт насінню
бур‘янів принесених вітром, особливо таким як кульбаба, осот, молочай тощо. Серед недоліків органічної мульчі слід назвати затримку весняного прогрівання грунту, обмежені можливості пригнічувати бур‘яни і велику потребу у мульчувальних
матеріалах, які потребують попередньої заготовки,
зберігання, подрібнення і внесення. Крім того у солом‘яній мульчі можуть зимувати шкідники, збудники хвороб і гризуни. Тому солом‘яну мульчу в
саду на зиму як правило не залишають, а утилізують загортаючи в грунт на невелику глибину зі внесенням азоту для прискорення перепрівання.
З названих причин, а також через вузькі міжряддя в інтенсивних садах замість соломи і сумішей
використовують скошену у міжряддях траву.
Мульча із трави потребує менше часу, вологи і
азоту для утилізації. Перегниваючи, вона забезпечує рослини органічними поживними речовинами,
сприяє кращому засвоєнню елементів мінерального
живлення, підсилює мікробіологічні процеси в грунті. При необхідності для підтримання балансу елементів живлення дерев мінеральні добрива вносять
разом з водою із крапельного поливу. Недовговічність трав‘яної мульчі компенсується частими повторами заходу.
За даними інституту садівництва НААН позитивні чинники від мульчування сприяють формуванню більш розгалуженої кореневої системи та
підвищенню фото синтезу на 18-60%. Як наслідок
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ростова активність рослин зростає на 16-26, а продуктивність на 20-30%. При цьому покращується
товарність і якість плодів завдяки підвищенню інтенсивності їх забарвлення, збільшенню маси на 617%, а також вмісту корисних речовин, які є природними антиоксидантами і позитивно впливають на
лежкість [4].
В наших дослідах для скошування і укладання
трави у пристовбурні смуги ми використовували
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машино-тракторний агрегат з двох роторною косаркою бельгійської фірми ВАВ шириною захвату 2,1
метра (рис. 2). Після проходу косарки по міжряддю
утворювались два валки скошеної трави у лівій і
правій по ходу машини смугах завдяки тому, що
завчасно були демонтовані лівий і правий захисні
екрани.

Рис. 2. Мульчування пристовбурних смуг скошеною травою
Джерело: узагальнення автора
Ретельного мульчування потребують піщані
грунти легкого механічного складу, оскільки з них
волога легко випаровується, важкі глинисті, навпаки, мають добру вологоутримуючу здатність,
тому сади, висаджені на глинистих грунтах, дещо
менше потребують мульчування – лише у періоди
тривалої посухи. Рівнинні ділянки також значно
менше страждають від пересихання, ніж південні
схили.
Застосування мульчі при вирощуванні полуниці і малини на великих площах має свої нюанси
відмінні від яблуневого саду. Постійно використовується два методи мульчування подрібненою пшеничною соломою і поліетиленовою плівкою чорного кольору. Іноді на посадках полуниці застосовують обидва матеріали комбіновано. Плівкою
накривають гребені, а соломою – міжряддя.
Полуниця в Україні вирощується за екстенсивними технологіями, що передбачають посадку нових плантацій саджанцями і збір першого урожаю
на наступний рік. Така плантація може закладатись
на рівному полі з подальшим мульчуванням соломою, або на гребенях, вкритих мульчувальною
плівкою. В першому випадку плантація використовується протягом 3-4 років для збору 2-3 урожаїв, у
другому найчастіше 3 роки для збору 2-х урожаїв.
Вирощування полуниці на гребенях із мульчувальною плівкою більш поширене в південних
регіонах України. Враховуючи можливість більш

тривалого використання плантації, технології вирощування без мульчувальної плівки дозволяють отримати нижчу собівартість, тому є поширеними в
центральних та західних регіонах України, де
значна частина продукції постачається на переробні підприємства.
Вирощування полуниці на соломі має багаторічний досвід. Англійська назва полуниці
– Strawberries, що дослівно звучить як «солом'яна
ягода». Посадка розеток полуниці проводиться по
підготовленій вирівняній ріллі росадосадильними
машинами по схемі 35х90 см. Після посадки міжряддя мульчують минулорічною соломою озимої
пшениці зібраною прес підбирачами в рулони, яка
зберігалась без накриття рис.
Вносять мульчу спеціальними причіпними подрібнювачами-укладачами, які агрегатуються з
трактором класу 14кН (рис. 3). Ширина захвату –
2,7 м. Робоча швидкість руху до 2 м/с. Укладач приводиться в дію від ВВП трактора, має свою окрему
гідросистему для приводу окремих механізмів подачі соломи при допомозі гідромоторів і потребує
для приводу близько 30 кВт енергії. Агрегат обслуговується трактористом і оператором. Оператор постійно знаходиться на містку машини. В його
обов‘язки входить керування завантаженням рулонів і перевантаженням їх в прийомну камеру подрібнювача, знімання шпагату і керування процесом
подрібнення соломи.
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Рис. 3. Агрегат для внесення мульчі в дії
Джерело: узагальнення автора
Маніпуляції з рулонами відбуваються на технологічних зупинках. За один прохід солома укладається на трьох міжряддях. Особливістю технологічної схеми укладача є подача подрібненої соломи
разом з потоком повітря, створеним спеціальними
лопатями метальника встановленого за ножами.
Проте за сильного бокового вітру подрібнену солому зносить з міжрядь на рядки, тому після проходу укладача приходиться поправляти солому
вручну. Рулони доставляються в поле на спеціаль-

них платформах і навантажувачем перевантажуються на подавальний транспортер укладача. За
один раз завантажується два рулони соломи.
Залежно від обраної технології солом‘яну
мульчу можуть вносити як на весні, так і восени. В
наших дослідах весною залишки минулорічної
мульчі зароблялись в грунт після внесення добрив
шляхом фрезерування міжрядь. Крім цього, рихлення проводилось також для знищення сходів
бур‘янів і підготовки поля під наступне мульчування (рис. 4).

Рис. 4. Плантація полуниці до та після мульчування соломою
Джерело: узагальнення автора
Вважаємо, що мульча з природних матеріалів
збільшує кількість органічної речовини грунту й
поліпшує умови існування грунтової біоти. Органічні матеріали з високим співвідношенням C/N, якот солома зернових колосових, можуть тимчасово
іммобілізувати азот грунту в міру розкладання,
хоча гумінові речовини, накопичені в результаті
тривалого мульчування соломою, в подальшому є
джерелом мінералізованого азоту. Проте природні
матріали не завжди доступні в достатній кількості,

їхня якість не відповідає вимогам, а їх використання потребує значних затрат ручної праці.
Крім того, вони можуть бути додатковим джерелом насіння бур'янів, часто слугують оселею для
різноманітних шкідників й уповільнюють достатнє
прогрівання ґрунту навесні, що, безперечно, позначається на вегетації культури.
Насправді, людство ще 100 років тому почало
шукати перспективніші способи мульчування. Приміром, ще наприкінці XIX ст. з'явилася паперова
мульча з гудронним покриттям, проте вона не була
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пристосована для комерційного застосування через
надто обмежений термін використання й високу собівартість. А от поліетиленова плівка зробила революцію в техніці мульчування... [2].
Такі властивості пластику – як надійність, пластичність, легкість і низька вартість сприяли його
швидкому й значному поширенню в усіх сферах виробництва, зокрема у сільському господарстві, особливо у вигляді поліетиленових плівок для мульчування.
Попри це, суттєвим їхнім недоліком завжди
було питання утилізації після використання. Тому
навіть за низки переваг звичайна поліетиленова
мульча має істотні агрономічні, економічні та екологічні обмеження, пов'язані з її збиранням і утилізацією.
Поліетиленова мульча впливає на мікроклімат
ґрунту, змінюючи його енергетичний баланс, що
зрештою позначається на швидкості росту й врожайності рослин.
Властивості пластику, такі як відбивна і поглинальна здатність, коефіцієнт пропускання, а також
їх взаємодія з сонячною радіацією, безпосередньо
впливають на температуру ґрунту під ним. Різні
типи і кольори такої мульчі мають характерні оптичні властивості, які змінюють рівні світлового випромінювання, що досягає ґрунту, зумовлюючи
підвищення або зниження його температури. Чорна
та прозора мульча прогріває ґрунт найкраще [2].
У прогрітому ґрунті зростає доступність і засвоюваність корінням поживних речовин, збільшується кількість та активність ґрунтових мікроорганізмів, швидше з'являються сходи. Фізичні характеристики пластикової мульчі безпосередньо
впливають на температуру ґрунту й коріння. Сумарне випромінювання в пластиковій мульчі вище,
ніж в інших матеріалах, тому температура повітря
над ґрунтом, покритим плівкою, також була вище
порівняно з непокритим. Температура повітря під
плівкою вища на 11о С, ніж на відкритих ділянках.
Мульчування дає змогу уникнути коливань температури у ґрунті на глибині 20 - 30 см.
Окрім зміни радіаційного балансу поверхні,
зменшуються й втрати води з ґрунту. Поліетилен є
бар'єром, що перешкоджає випаровуванню ґрунтової вологи та потраплянню надлишкової вологи з
опадів, тим самим стабілізуючи режим зволоження
кореневої зони. Це може зменшити потребу в іригації і запобігти розвитку патогенів або фізіологічним
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розладам. Кількість випаровуваної вологи залежить
від типу мульчі. Завдяки стабілізації режиму вологості нормалізується й поживний, до того ж зменшується вилуговування та збільшується ступінь мінералізації N.
Нінуа О. звертає свою увагу, що зміни в доступності спектрального розподілення світла активують фотосинтетичні та фотоморфологічні механізми зміни росту й розвитку рослин, що впливає на
якість і врожайність кінцевої продукції [2].
Пластикова мульча по-різному контролює бур'яни, залежно від пропускної здатності. Чорна
мульча ефективніша проти бур'янів.
Відбита енергія впливає не тільки на ріст і розвиток рослин, але й на поведінку комах, що їх оточують. За допомогою плівки можна управляти популяціями сріблястої білокрилки, практично на
тому ж рівні, що і за використання імідокло-приду.
Оскільки багато комах використовують візуальні
сигнали для пошуку рослин-господарів, втручання
в ці сигнали може спричинити відчуження певних
видів комах із таких полів. Меншу кількість трипсів
зафіксували на червоних, зелених, чорних і субстратах, що відбивають ультрафіолет, а попелиць,
приміром, навпаки, приваблює жовтий, зелений та
колір ґрунту, відштовхує ж їх сріблястий. Останнім
часом дедалі більше уваги приділяють використанню кольорової пластикової мульчі для запобігання або відтермінування виникнення різних захворювань, переносниками яких є комахи (віруси
мозаїки тощо).
При вирощуванні полуниці на плівці застосовують стрічкову схему посадки з двома рядами в
стрічці з густотою у межах 50-60 тисяч рослин на
гектар. Використання плівки для мульчування можливе лише при крапельному зрошенні. Спочатку
формуються два спарені гребені висотою 15-20 см,
між ними закладаються поливні шланги і потім розстеляється плівка, яка фіксується нагортанням грунту по 10 см на кожному краю плівки і прикочуванням. Всі ці операції виконуються за один прохід агрегату, крім цього на кожній стрічці відразу
прорізаються в шахматному порядку отвори для розсади. Саджанці висаджуються вручну (рис. 5).
Досить непоганим мульчувальним матеріалом
є поліетиленова плівка, особливо ефективна при вирощуванні суниці садової. За її використання, ясна
річ, зростає собівартість вирощеної продукції, але
підвищенням

Рис. 5. Мульчування полуниці поліетиленовою плівкою
Джерело: узагальнення автора
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Для мульчування полуниці використовують
поліетиленову плівку різного ступеня прозорості.
На сьогоднішній день в аграрно розвинених країнах
використовують вісім видів синтетичних плівок:
прозору, чорну, білу, жовту, чорно-білу, срібну,
термально-коричневу і гербіцидно-зелену. Знаючи
особливості кожної, завжди можна вибрати варіант,
дозволяючи створити оптимальні умови для вирощування конкретної культури - овочевої, баштанної, картоплі, полуниці та ін. Найбільшого розповсюдження мають чорна, та двошарова чорно-біла.
Товщина мульчуючої плівки – 0,08-0,15 мм, ширина – 110-120 см і більше.
Чорна плівка притягує і акумулює більше тепла, що дуже важливо для росту і розвитку кореневої системи рослин, особливо на початку їх розвитку. При вирощуванні рослин на крапельному поливі досить часто застосовується перфорована
чорна плівка, що дає можливість створити оптимальний температурний режим грунту в жаркий період року.
Найважливішою функцією чорної мульчуючої
плівки є захист молодих рослин від бур'янів. Часто
на початку – середині червня настає дощова погода,
що сприяє інтенсивному росту бур'янів. Механічно
їх знищити практично неможливо через велику вологість, а гербіциди мають вузький спектр дії. В
грядах ж під чорною плівкою бур'яни практично не
можуть розвиватися, а в міжряддях, де плівки немає, проводиться культивація і накривання соломою.
Друга важлива функція чорної мульчуючої
плівки – накопичення тепла і зменшення перепадів
температури грунту в денний і нічний час, що забезпечує оптимальні умови для росту.
Поліетиленова плівка зробила революцію в технології мульчування. Довговічність, малий об‘єм,
пластичність, абсолютна водонепроникність, доступність і простота застосування поставили плівку
над усіма відомими покривними матеріалами, особливо в сухих степах і напівпустелях.
Головним недоліком плівок завжди було питання утилізації після використання. Тому навіть за
абсолютних переваг плівкова мульча завжди має
агрономічні, економічні та екологічні застереження
до застосування.
Тепер вирощування ягід і овочів на полях накритих чорною плівкою разом із використання крапельного зрошення стало світовим стандартом для
більшості виробників.
Плівка впливає на мікроклімат накритого грунту, змінюючи його температурний баланс, що зрештою позначається на швидкості росту і врожайності культури. На температуру під плівкою впливають відбивна, поглинальна здатність плівки,
коефіцієнт пропускання сонячної радіації. Різні
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типи і кольори плівок мають свої характерні оптичні властивості зумовлюючи підвищення або зниження температури грунту. Прозора та чорна плівки нагрівають грунт найкраще. У прогрітому грунті активніше йде засвоювання корінням поживних
речовин і швидше йде приріст маси. Плівка зменшує випаровування води з грунту і одночасно є
бар‘єром для потрапляння надлишкової води з опадів, стабілізуючи режим вологості і тим самим запобігає розвитку патогенів. Зменшується також
втрата летких азотних сполук збільшуючи його мінералізацію [2, 3].
Відбите світло впливає не тільки на ріст рослин, але і на поведінку комах, оскільки комахи використовують поляризоване світло для пошуку
своїх рослин. Таким чином можна привернути певних комах чи відлякати.
Полуниця добре росте і плодоносить при температурі в межах 24-26°С. Якщо температура перевищує 30°С – продуктивність насаджень значно
зменшується. Саме тому може проводитись дощування, що дасть можливість проводити охолоджуючі поливи – особливо, якщо планується отримувати продукцію на протязі літніх місяців. Хоча
використання двох систем поливу є досить накладним.
Можливо, основним обмеженням для комерційного використання пластикової мульчі є труднощі видалення плівки після використання, що забруднює довкілля. Лише незначна частина плівки
під впливом світла та температури руйнується, більша частина матеріалу просто розбивається на
шматки під час підготовки ґрунту під наступний
урожай, деякі шматки загортаються, а деякі залишаються на поверхні ґрунту [2].
Тому, серед проблем використання плівки в
полі є механічні пошкодження (рис. 6) і утилізація.
Різні механічні пошкодження призводять спочатку
до невеликих локальних розривів, які на сильному
вітрі можуть сягнути загрозливих розмірів. Плівка
пошкоджується колесами тракторів і машин. Прорізання хрестоподібних отворів для садінні розсади
вже само по собі шкодить міцності і довговічності
плівки. Термічний спосіб утворення отворів кращий, але дуже затратний. Відкриті місця швидко
втрачають вологу і заростають бур‘янами. Тому за
станом плівок спостерігають і реагують для усунення пошкоджень. Накривання поверхні міжрядь
соломою частково сприяє збереженню плівки.
В процесі дослідження ми виявили, що є значні
труднощі при збиранні відпрацьованої плівки. Збирання проводиться вручну і частина плівки залишається в землі. Очищення поля від використаної плівки займає багато часу (близько 16 год/га) і навіть
за часткової механізації все ще потребує ручної
праці.
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Рис. 6. Наслідки пошкодження плівки
Джерело: узагальнення автора
Частина залишеної в грунті плівки не руйнується довгий час і тому перешкоджає розвитку кореневої системи наступних культур. Занурені у
ґрунт частки поліетилену майже не розкладаються,
оскільки на них не впливають жодні чинники, зокрема температура або світло. Через великі затрати
на збирання і утилізацію плівки її часто спалюють.
При цьому утворюються стійкі органічні забруднювачі діоксини і фурани. Залишки пластмас, які ще
називають «білим» забрудненням, на оброблюваних площах, за оцінками експертів може сягати 300
кг/га [2].

Іноді на посадках малини і смородини плівка
практично вростає в землю і її можна знімати фрагментами. Для прискорення процесу ягідник перефрезовують, а потім руками збирають куски плівки
(рис. 7).
Мульчування овочевих і плодових культур
широко практикували вже на початку 1970-х рр., а
відносно низька вартість пластикових матеріалів не
сприяла їх утилізації й переробці. Саме тому на разі
актуальним є питання випуску само знищуваних
плівок.

Рис. 7. Поле після фрезерування малини
Джерело: узагальнення автора
Пластик, який розкладається під дією ультрафіолету має нафтові компоненти і не розкладається
в грунті на двоокис вуглецю і воду навіть за наявності спеціальних домішок, а розпадається на мікрочастинки, які мігрують в глибокі горизонти і погіршують екологію [2].

Полімери на базі крохмалю демонструють поліпшену здатність до біоутилізації, проте впровадження їх у виробництво стримується високою вартістю матеріалів.
Акумуляція пластмас у довкіллі є однією з найбільших проблем світової спільноти – очікується,
що за не вжиття відповідних заходів до 2050 р.
об'єм пластикових відходів становитиме 12 000 млн
т. Забруднення пластиком є величезною загрозою
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для Світового океану. Понад 80% пластмаси, знайденої у морській воді, потім опиняється на суші.
Тож забруднення землі пластиком є приблизно в 4
– 23 рази більшим, ніж океану.
Додаткові ризики використання плівки для вирощування культур існують для тваринництва,
коли фрагменти плівки можуть опинитися на пасовищах і потрапити до шлунково-кишкового тракту
тварин.
Ще одним важливим чинником забруднення є
можливість повторного використання мульчі – неякісні плівки неможливо використати ще раз.
Паперову мульчу застосовували в сільському
господарстві з 1914 р. для зменшення кількості бур'янів на полях цукрової тростини. І хоча її можна
назвати альтернативою пластику, вона дуже швидко руйнується: зазвичай через кілька тижнів після
впливу ґрунтової біоти, дощу й вітру. Хоча для збільшення терміну служби можливо використовувати більш товсті мати з паперу та волокна, їх вартість може бути досить високою. Як допоміжні матеріали, що можуть сповільнити біодеградацію, в
склад паперу можна включати фольгу, воски, поліетилен, рослинні олії. Також існують біорозкладні
суспензійні матеріали: пінна й гідравлічна мульча,
які повністю розкладаються, але є дорогими і потребують спеціального обладнання для нанесення.
Крім того, вони не контролюють бур'яни та температуру ґрунту, так само добре як поліетилен [2].
Фоторозкладні пластики руйнуються внаслідок фотоініційованих хімічних реакцій. Їхній недолік – наявність у складі компонентів нафти, що є невідновлюваним ресурсом, та наразі не доведена здатність розкладатися до діоксиду вуглецю (С02) і
води в ґрунті без впливу сонячного світла. Зазвичай
до поліетилену додають домішки, що посилюють
його розкладання на сонці. Проте в міру росту надземної маси культури, цей процес уповільнюється й
ускладнюється, оскільки на плівку потрапляє дедалі менше ультрафіолету.
Крім того, швидкість деградації корелює з географічним розташуванням регіону, в областях із
меншою кількістю сонячної радіації ці процеси повільніші.
Оксобіополімери (оксопластик), до складу
яких входять солі, що прискорюють окисні процеси
й пришвидшують його фрагментацію під дією УФпроменів, температури, повітря, розкладаються подібно до фоторозкладних матеріалів, а частина, що
залишилася в ґрунті, не деградує, тому що процеси
окислення практично не відбуваються. Оксопластик розпадається на дрібні фрагменти, проте не мінералізується повністю [2].
Деякі синтетичні пластики, такі як поліефірний поліуретан, поліетилен із крохмальної сумішшю, здатні біологічно руйнуватися, проте на це
потрібні десятиліття. Альтернативою може бути
використання біорозкладних плівок, виготовлених
із кукурудзяного крохмалю й інших біологічних полімерів, оскільки вони руйнуються під впливом вологи й мікроорганізмів і розкладаються на С02 та
воду.
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Фотобіорозкладні поліетиленові плівки, що містять крохмаль, ліпше контролюють температурний і вологий режими ґрунту та підвищують урожайність, ніж звичайні поліетиленові. Період їх розпаду зазвичай становить 46 – 64 дні, що в
основному задовольняє потреби сільськогосподарського виробництва, а у разі потрапляння в ґрунт
мають хорошу розчинність [2].
Наприкінці свого «життя» біорозкладні матеріали можуть бути інтегровані безпосередньо в
ґрунт, де мікрофлора перетворює їх у вуглекислий
газ або метан, воду й біомасу, тобто є безвідходними і можуть бути стійкою екологічною альтернативою поліетиленовим плівкам низької щільності.
Такі плівки можуть розкладатися в полі після оранки, їхні рештки не потрібно прибирати.
Біоруйнований пластик має бути знищений
ґрунтовою біотою, біологічно асимільований або
мінералізований. Полімери на основі крохмалю показали поліпшену здатність до біологічного розкладання, проте впровадження їх у технологію вирощування культур має свої труднощі, насамперед це
вартість матеріалів. Як сировину для створення
еко-пластику можна застосовувати аліфатичні поліефіри (полімолочна кислота тощо), суміші крохмаль-полімер (хоча останні руйнуються не на
100%) тощо, приміром, полігідроксіалканоати, бактеріальні продукти, з яких можна виготовляти пластмаси, ключовими властивостями яких є біодеструкція і виробництво з поновлюваних ресурсів [2,
6].
Полімолочна кислота – полімер, отриманий із
молочної кислоти. Це одна з форм біопластику на
рослинній основі, приміром кукурудзи. Матеріал
швидко розкладається в умовах компостування й не
лишає токсичних залишків.
За кордоном такі матеріали, як полімолочна
кислота, полікапролактон або полібутіленадіпат/терефталат використовують як мульчу.
Крохмаль широко застосовують як сировину
для виробництва плівки через зростання цін і зниження доступності звичайних плівкоутворюючих
смол. Він є природним полімером, який можна
легко відливати в плівки шляхом желатинізації, через що, власне, й утворюється плівка. Відомо, що
високий вміст амілози в крохмалі сприяє утворенню міцних і гнучких плівок завдяки сильним гелеутворювальним властивостям та спіральній лінійній структурі полімеру. Хімія цих пластиків
була розроблена таким чином, щоб після певного
періоду в польових умовах поєднання впливу ультрафіолету й мікробної активності зумовлювало їх
«розсипання». До того ж це жодним чином не шкодить ґрунту, оскільки продукти розпаду є безпечними. Водорозчинний синтетичний полімер, полівініловий спирт, має чудову сумісність із крохмалем, і очікується, що суміші матимуть хороші
плівкові властивості [2, 6].
У разі нагрівання за наявності води структура
крохмальних полімерів стає хаотичною. Ця втрата
внутрішнього порядку відбувається за різних температур, залежно від типу крохмалю. За постійного
нагрівання у воді гранули набухають і, врешті-
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решт, їхня структура руйнується, виділяючи полімери в воду. Процес розкладання крохмалю відбувається дуже повільно: спочатку утворюються декстрини, які своєю чергою піддаються гідролізу до
мальтозного дисахариду, а потім розпадаються на
дві молекули глюкози.
Мікроорганізми розщеплюють крохмаль, щоб
використати глюкозу, яка надалі розщеплюється на
дві молекули піровиноградної кислоти, що можуть
бути додатково ферментовані в молочну кислоту
або аеробно перетворені в С02 з частковим вивільненням енергії. Менші за розміром частини полімерів переносяться в мікробні клітини, які їх споживають.
Поліефіри (полімолочна кислота та полі (гідроксіалканоати) сприйнятливі до хімічної деградації, пов'язаної з гідролізом. Останній зумовлює випадковий розрив у основному ланцюзі, що викликає швидке зниження молекулярної маси, оскільки
дрібніші молекули сприйнятливіші до ферментативних реакцій.
Пришвидшити біодеградацію може фотодеградація. Розщеплення основного полімерного ланцюга під дією сонячного світла зменшує молекулярну масу, а отже, робить його доступнішим для
впливу вологи та мікроорганізмів. Після цього відбувається мінералізація залишків із виділенням кінцевих продуктів — вуглекислого газу, води, метану. Фотодеградація може викликати і характерну
для полімерів реакцію – зшивання, коли плівка
втрачає свою пластичність, стає крихкою.
Домінуючі групи мікроорганізмів і шляхи розкладання часто визначаються умовами навколишнього середовища. За доступності кисню, це в основному аеробні мікроорганізми. В безкисневих умовах за діяльності анаеробних консорціумів
кінцевими продуктами розпаду, крім вуглекислого
газу й води, є метан [7].
Перші біоплівки руйнувалися надто швидко,
залишаючи урожай незахищеним, або занадто повільно, з невеликими фрагментами залишкової
мульчі. Біорозкладні полімери (особливо рослинних джерел) виготовлені зазвичай із крохмалю або
целюлози. В ідеалі, біополімер утилізують у формі
біологічних відходів, а потім компостують. Характеристики будь-яких полімерів, такі як мобільність,
кристалічність, тактичність (спосіб розміщення бічних груп навколо головного ланцюга полімеру),
молекулярна маса, тип функціональних груп у
структурі й домішки відіграють надзвичайно важливо роль у його здатності до розкладання.
Висновки. Таким чином, в умовах глобальних
змін клімату та прогнозованого вченими опустелювання частини території України за допомогою правильного вибору си стеми землеробства можна пе-
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вною мірою нівелювати наслідки цих змін для сільсько го господарства. Мульчування є важливим агротехнічним заходом, який забезпечує вологозбереження, удобрювальну ефективність, підвищення
врожаю. Мульчування доцільне на ґрунті у зоні недостатнього та нестабільного зволоження.
Використання плівки в рослинництві було значним «проривом» у технології вирощування, адже
має низку очевидних переваг. Серед них – регуляція температури ґрунту й запобігання надмірній
втраті вологи з нього, пригнічення росту бур'янів,
створення певного мікроклімату, придатного для
нормального росту і розвитку молодих рослин. Це
забезпечило прибавку врожайності і поліпшення
якості продукції.
Утім, ці плівки мають і низку обмежень, оскільки, як правило, виготовлені з поліетилену й не розкладаються у ґрунті, внаслідок чого виникають
проблеми з їх утилізацією та переробкою.
Біоруйнований пластик знищується ґрунтовою
біотою, біологічно асимільований або мінералізований.
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Аннотация
В статье рассматривается текущая ситуация по опыту разведения маралов алтае-саянской породы в
мараловодческом хозяйства «Туран» Пий-Хемского района Республики Тыва. Уделено внимание вопросам адаптации, технологическим принципам кормления и содержания маралов, а также рассмотрены возможные направления развития мараловодства в хозяйстве.
Аbstract
The article discusses the current situation on the experience of breeding Altai-Sayan maral in the Turan maral
breeding farm of the Piy-Khem district of the Republic of Tyva. Attention is paid to the issues of adaptation,
technological principles of feeding and keeping, and also the possible directions of intensive development of maral
husbandry in the economy are considered.
Ключевые слова: алтае-саянская порода маралов, продукция, структура стада, содержание и кормление, пастбища, мероприятия по совершенствованию стада.
Keywords: Altai-Sayan breed of deer, products, herd structure, keeping and feeding, pastures, measures to
improve the herd.
Введение. Тыва — горная страна с чередованием высоких хребтов и глубоких котловин. Горы
занимают 82% территории республики, равнинные
участки — 18%. Основные природно-климатические зоны: тундровые плоскогорья с вечной мерзлотой, таежные массивы, соединяющиеся со степью и пустыней. [7]. Наличие высокопродуктивных
пастбищных угодий на богатых таежных массивах,
располагают к разведению маралов в регионе.
Дикий марал в Республике Тыва, населял почти всю лесопокрытую площадь и обитал по
хребтам: Шапшальскому, Цаган-Шибету, ТаннуОла, Куртуши-бинскому, Уюкскому, Академика
Обручева, Сенгилену, Ергак-Торгак-Тайга, Удинскому, а также в Алашском нагорье и восточной части Тоджинской котловины. Плотность марала по
районам республики колебался от 0,2-2,2 и до 5 особей на лучших пастбищных угодьях [1].
В горнолесной зоне Республики Тыва, марал
(Cervus elaphus sibiricus), начали разводить в конце
XIX в. Основная продукция, получаемая от маралов
это панты - неокостеневшие, наполненные кровью
рога, имеющие хрящевую структуру. Наряду с пантами от маралов получают мясо, которое обладает
хорошими вкусовыми качествами и другую второстепенную продукцию хвосты, половые органы
самцов, эмбрионы и сухожилия [4].

Цель работы. Анализ разведения маралов алтае-саянской породы в мараловодческом хозяйстве
«Туран» Пий-Хемского района Рспублики Тыва.
Мараловодческое «Туран» образовано в 2003
году и находится в центре тувинских предгорий, в
Пий-Хемском районе, местечке Елькин Ключ, в 18
км от города Туран. Количество среднегодовых
осадков соответствует зонам умеренного увлажнения и составляет – 500 мм в год. [6].
Главным направлением работы мараловодческого хозяйства является –разведение и совершенствование маралов, организация производства заготовки и переработки пантов, продвижение собственной продукции в купе с использованием
маралов для обслуживания экскурсий и туризма.
В целях воссоздания отрасли мараловодства, в
Республику Тыва завоз маралов алтае-саянской породы начался с 2014 года. До 2016 года было завезено около 640 голов маралов. Завезенные животные имели крепкую конституцию, средняя живая
масса рогачей составляла около 340 кг, самок 270
кг. По состоянию на начало 2019 года общее поголовье составляло более 800 голов. Маралов содержат в условиях, близких к естественной среде обитания в огороженных лесных и горных пастбищах
в расчете 1,5-2,0 га на голову животного.
Известно, что на пантовую продуктивность
маралов влияют различные факторы, такие как,
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структура стада, состояние воспроизводства, условия кормления, содержания и др. [2].
Важным резервом пантовой продукции увеличения пантовой продукции и снижения ее себестоимости является организация оптимальной структуры стада. Анализ воспроизводства стада маралов,
показал довольно низкий выход приплода, который
на 100 маток составлял всего 25%, что свидетельствует о недостаточной организации случной кампании. Для улучшения воспроизводства стада необходимо производить правильный отбор производителей и закрепление за ними маток в соответствии
возраста и расположения в парковых зонах.
В начальных этапах становления хозяйства,
когда необходим интенсивный рост поголовья,
наиболее рациональной будет следующая структура стада (при ежегодном приросте поголовья на
10 процентов): рогачи – 38 процентов, матки – 32,
перворожки и маралушки – по 7, телята – 16 процентов, приплод – 55 телят на 100 маток [3]. При
этом, создание рациональной структуры стада
должна осуществляться не механическим изменением половозрастных групп, а путем целенаправленной организационно-хозяйственной, зооветеринарной и племенной работы [5].
Решающее значение для получения высококачественных пантов от маралов имеет правильная
организация кормления. Кормление маралов в хозяйстве основано на использовании грубых кормов,
куда входит сено и солома, из концентратов − овес,
в качестве минеральной добавки применяется поваренная соль и витаминные препараты. В рационе
маралов удельный вес концентратов составляет
39%, что существенно повышает себестоимость
продукции мараловодства. В летнее время основным источником дешевых кормов для маралов являются естественные пастбища, зимой - сено разнотравное и солома. Под пастбища заняты 860 га
пастбищных угодий, где на 1 голову приходится
1,23 га кормовых угодий.
Для возделывания однолетних и многолетних
кормовых культур в хозяйстве отведено 450 га
пашни. В этой связи, актуальным является создание
оптимальной структуры посевных площадей и возделывание культур имеющих короткий вегетационный период, мало требовательных к теплу, например, как просо и суданская трава. По нашему мнению, возделывание кормовых культур в данном
хозяйстве, наряду с пастбищными кормами и минеральными элементами обеспечит необходимый
уровень питания и сбалансированность рациона маралов. Для улучшения травостоя сенокосов рекомендуем технологию прямого подсева семян многолетних кормовых культур в дернину естественного травостоя.
Результаты ранее проведенных исследований
пантовой продуктивности маралов мараловодческого хозяйства «Туран» по параметрическим показателям, показал, низкие значения по длине ствола
в 4-, 5-, 9- и 10-летнем возрасте и (Р<0,05), по длине
ледяного отростка – в 3 года и среднего – в 4 года
(Р<0,05) соответственно [10].
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Одной из основных причин снижения пантовой продуктивности маралов в условиях Тывы, повидимому, связана с разностью питательности
пастбищной травы и сена. Известно, что лесные
пастбища и кормовые угодья Республики Тыва
имеют относительно низкую питательность в сравнении с Республикой Алтай. Так, по данным Росстата [9] урожайность естественных сенокосов в
Республике Тыва составляет около 9,4 ц/га, в то же
время этот показатель по Республике Алтай – 13,4
ц/га. В этой связи необходимо проводить оценку
продуктивных возможностей маральих пастбищ.
С учетом показателей пантовой продуктивности и практикующей в хозяйстве сено-концентатный тип кормления, следует осуществлять углеводно-витаминно-минеральную подкормку кормовым концентратом «Фелуцен», путем смешивания
с овсом. Алтайскими учеными установлено положительное влияние данного препарата на пантовую
продуктивность и качество конечной продукции
[8].
Показатели продуктивных качеств маралов во
многом зависят от уровня племенной работы, которая направлена на совершенствование стада с целью получения от него максимального количества
продукции. Однако, классические методы селекции, основанные на приемах отбора по экстерьеру,
плодовитости, происхождению и качеству потомства с последующей прямой и косвенной оценкой
селектируемых признаков в мараловодстве из-за
специфичности отрасли не приемлемы. Селекционно-племенная работу с маралами следует вести в
трех направлениях: во-первых повышение пантовой продуктивности маралов рогачей; во-вторых
улучшение плодовитости маток и в третьих организация правильного выращивания молодняка.
Таким образом, опыт разведения маралов алтае-саянской породы в ГУП Мараловодческое хозяйство «Туран», показал, что климатические условия и рельеф месторасположения хозяйства, являются благоприятными для их разведения, и
животные адаптировались в условиях мараловодческого хозяйства «Туран». Маралы рогачи и матки,
в основном имеют среднюю упитанность, в хозяйстве создана довольно крепкая кормовая база. Основные технологические принципы содержания
маралов соответствуют общим принципам разведения этих животных, предполагаем, что при улучшении уровня кормления, оптимизации структуры
стада и совершенствования племенной работы,
продуктивные качества маралов будут более выраженными.
Для успешного ведения отрасли мараловодства, к числу первостепенных организационно-технологических мер следует отнести разработку и
внедрение современных технологий содержания и
кормления, совершенствование системы использования естественных кормовых угодий по сезонам
года с учетом емкости и нагрузки пастбищ, организацию регулярной подкормки животных витаминно-минеральными добавками и систематическое ведение племенной работы.
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Анотація
У статті йде мова про роль музичного мистецтва у житті Тараса Шевченка та одночасно про його
літературну спадщину як джерело для творчості українських композиторів. Питання розглядаються через
призму музейного потенціалу України, адже накопичені у ньому мистецькі скарби є колосальним надбанням національної культури. Характерна ознака цього потенціалу – численні точки перетину української
музичної та музейної шевченкіани.
Abstract
The article dealt with the role of musical art in the life of Taras Shevchenko and at the same time about his
literary heritage as a source for the creativity of Ukrainian composers. The issues are viewed through the prism of
Ukraine's museum potential, because the artistic treasures accumulated in it are a tremendous asset of national
culture. A characteristic feature of this potential is the numerous points of intersection of the Ukrainian musical
and museum shevchenkiana.
Ключові слова: Т.Г. Шевченко, музичне мистецтво, композитори, музеї.
Keywords: T.G. Shevchenko, musical art, composers, museums.
Твори Шевченка містять численні згадки багатьох творів класичної музики. Не менш багатими на
музичні роздуми є щоденникові записи поета. Захоплення митця музичним мистецтвом яскраво характеризують його слова із повісті «Музикант», де він
говорить про віолончель: «Це моє життя, моє друге
я. І якби я був двічі рабом, я б з цей інструмент продав себе втретє в рабство» [3, с. 25]. Символічним є
той факт, що ці слова промовляє у повісті герой –
музикант на ім’я Тарас.
Музеї Шевченка у містах Київ, Канів, Переяслав, Черкаси, його рідній Кирилівці стали не просто
місцями зберігання речей, пов’язаних з постаттю
Кобзаря. Вони стали справжніми вогнищами культури, зокрема і музичної.
У березні 1987 року у Баришівській дитячій
музичній школі, де мені довелося навчатися, був відкритий Музей Тараса Шевченка. Про перебування
Шевченка у Баришівці розповідає меморіальна табличка на музейному фасаді, про що також зазначено в «Історії міст і сіл УРСР» [5, с.75].
Основою музейної експозиції стала особиста
колекція кандидата історичних наук В.С.Костенка,
який усе життя збирав видання «Кобзаря» та іншу
шевченківську літературу. Серед раритетних експонатів колекції – прижиттєві видання творів поета
(зокрема «Кобзар» 1860 року) та одна із чотирьох
посмертних масок, виготовлених у Петербурзі скульптором П.К.Клодтом.

Згодом музей зайняв невеликий одноповерховий будинок поряд із музичною школою. Там постійно відбуваються різноманітні творчі заходи, у
яких ще в роки навчання мені теж доводилося приймати участь. Це, власне, для мене виявилося першим знайомством і з творчістю Шевченка, і з музейною культурою. Музика ж не полишає музею з
моменту його заснування, як, зрештою, це і має
бути. Адже творча спадщина Шевченка – зокрема і
презентована у музеях – є надзвичайно важливою і
в діяльності працівників музичної школи. Як наголошує, наприклад, І.Дубровіна, «національні засади творчості Т.Шевченка вважаємо невичерпним
потенціалом розвитку громадянської культури вчителя музики в контексті самоосвіти» [4, с.28].
У життя ж самого Шевченка музика у вигляді
пісенної та народно-інструментальної традиції
увійшла з раннього дитинства, що відображається,
зокрема, й у наукових розвідках співробітників Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка». Адже тут, у Кирилівці, «під цим небом і
під цими зорями він слухав чарівні українські пісні,
щедрівки і колядки, а на греблі Громадського ставу
дивився на диво-красу – свято Івана Купала» [13,
с.7]. Згодом, не зважаючи на царську заборону кирилівчани урочисто відзначили сторіччя від дня народження свого великого земляка. Тоді, 1914 року
у Кирилівці з’явилися перші «пам’ятники» Шевченку на його рідній землі – дубок у садибі його брата
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Йосипа та жорновий камінь з написом на місці батьківської хати [9, с. 32].
За слушним висловом П.Одарченка, українська народна пісня супроводжувала поета все життя
– від колиски до могили [14, с.81]. І вплив її був винятковим та багатовимірним – від уміння Шевченка
чудово заспівати народну пісню, буквально чаруючи слухачів, до надзвичайної пісенності, милозвучності його поетичної творчості. Адже, за словами
Максима Рильського, Шевченко належить до поетів, які сприймали світ передусім музикально [14,
с. 36].
Природно, що значні матеріали на тему «Шевченко і музика» зберігаються у Музеї театрального,
музичного та кіномистецтва України. У шевченківському залі музею думки поета щодо розвитку музичного мистецтва можна бачити у вигляд цитат з
його щоденникових записів. Поряд знаходяться
портрети композиторів М. Глінки та С. Гулака-Артемовського. Дружні стосунки з С.Гулаком-Артемовським поет підтримував з 1838 року до кінця
життя, неодноразово спостерігаючи його гру на
оперній сцені, про що є згадки у його листуванні.
Музикант присвятив своєму другу пісню «Стоїть
явір над водою».
Михайла Глінку – свого особистого знайомого
поет називає безсмертним, а його оперу «Іван Сусанін» геніальною. Відвідуючи Качанівський маєток
Тарновських, Шевченко знав, що саме тут Глінка
працював над оперою «Руслан і Людмила» – також
одним із найулюбленіших поетових творів. Про перебування Глінки на Чернігівщині Шевченко згадує у повісті «Музикант». Нині ж імена поета й
композитора поряд з іншими іменитими відвідувачами маєтку знаходяться поряд на меморіальній
табличці Качанівського музею [21, с.29].
Скульптурна композиція увічнила Шевченка
поряд з його другом останніх років життя чорношкірим артистом Айрою Олдріджем, у виконанні
якого поет слухав негритянські мелодії та англійські старовинні романси. Серед видань українських
опер ХІХ століття почесне місце у музейній колекції займає «Катерина» (1891) Миколи Аркаса – твір,
що започаткував українську оперну шевченкіану.
В МТМКУ та його філії музеї-квартирі Віктора
Косенка постійно проводяться різноманітні заходи,
пов’язані з іменем Тараса Шевченка. В експозиції
музею В.Косенка зберігається твір композитора на
слова поета, адже він також є учасником української музичної шевченкіани, адже обробив для хору
та фортепіано відому народну пісню «Реве та стогне Дніпр широкий».
Творчі інтереси Т.Шевченка на музичному
грунті були, як бачимо, досить глибокими та різноманітними. До кола його особистого спілкування
входили О.Даргомижський, М. Балакірєв, В.Стасов, М.Мусоргський (останній, добре знаючи та цінуючи «Кобзар», першим із російських композиторів звернувся до творчості поета, написавши пісні
«Гопак» та «На Дніпрі» на тексти з шевченківських
«Гайдамаків» у російському перекладі Л.Мея). А
Володимир Стасов писав про великого поета в одному з листів: «я знав його особисто, досить багато
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й у різний час розмовляв з ним, глибоко його поважав і цінив» [10, c.119].
Знав та цінував поет і музику багатьох західноєвропейських композиторів, зокрема В.А.Моцарта,
Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, К.Вебера, В.Белліні,
Дж. Россіні, Дж. Верді, Д.Обера, Дж. Мейєрбера. З
відомих європейських виконавців Шевченко, ймовірно, слухав гру К.Ліпінського та Ф.Ліста (останнього він двічі згадує на сторінках повісті «Музикант»). З особливою теплотою Шевченко відгукувався про мазурки Ф.Шопена: «Я никогда не
наслушаюсь этих общеславянских, сердечно, глубоко унылых песен» [22, с.391].
Перебуваючи 1845 року у Переяславі, Шевченко жив у будинку лікаря Андрія Козачковського.
Вечорами у вітальні лікаря збиралися гості. Вони
слухали нові вірші поета, але особливо приваблювали їх народні пісні, які співав Шевченко у дуеті з
господинею Марією Степанівною [19, с. 44 – 45].
Саме у цьому будинку в ніч на 25 грудня було написано «Заповіт», нині ж у будівлі знаходиться відкритий 2008 року Музей Заповіту поета (до цього
тут знаходився Історичний музей).
«Заповіт» Тараса Шевченка є одним із поетичних творів, які незмінно привертали увагу композиторів. Особливе місце у музичних інтерпретаціях
до «Заповіту» посіла, як відомо, мелодія Гордія
Гладкого, створена 1870 року. Серед композиторів,
які зверталися до цієї поезії – М.Вербицький, М.Лисенко, К.Стеценко, Я.Степовий, О.Кошиць, П.Демуцький, С.Людкевич, Р.Глієр, М.Вериківський,
В.Барвінський, Л.Ревуцький, Б.Лятошинський,
В.Сильвестров. Музику на текст «Заповіту» написав та ввів до своєї опери «Семен Котко» славетний
уродженець української Донеччини Сергій Прокоф’єв.
І.Гулеско, коментуючи звернення композиторів до поезії Шевченка, у книзі «Національний хоровий стиль» слушно відзначає насиченість її духовного змісту, різноманітність асоціативних зв’язків, складність історичного та філософського
підтекстів [2, с.33]. Зупинятися докладно на музичній шевченкіані – завдання, що лежить поза цією
статтею. Однак все ж звернемося докладніше до
шевченківських творів композитора, мистецька
спадщина якого знаходиться у полі наших наукових інтересів – до музики Михайла Вериківського.
Композитор за творами Шевченка написав дві
опери – «Сотник та «»Наймичка», фантазію для
солістів, хору і фортепіано «Гайдамаки», літературно-музичну композицію «Кавказ» та декілька
хорів. Одним із його найоригінальніших шевченківських творів є поема для баса в супроводі симфонічного оркестру «Чернець», написана у роки радянсько-німецької війни. У 1936 році став композитором кінофільму за п’єсою «Назар Стодоля».
Також є автором хорових обробок, у тому числі й
мелодії Г. Гладкого до «Заповіту».
Будучи уродженцем волинського Кременця,
М.Вериківський в останній період творчості підтримував тісні зв’язки з Кременецьким краєзнавчим
музеєм. Композитор подарував музею видання де-

The scientific heritage No 47 (2020)
яких своїх творів, серед яких були «Вибрані уривки» з опери «Наймичка» 1944 року видання, на титульній сторінці яких ним зроблено дарчий напис
«Моїм землякам кременчанам» [7, c.1].
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Рис. 1. Титульна сторінка «Вибраних уривків з опери «Наймичка» М.І. Вериківського
Фонди Кременецького краєзнавчого музею
зберігають як експонати, пов’язані з творчістю
М.Вериківського, так і матеріали, присвячені перебуванню у Кременці Т.Шевченка восени 1846 року
[8, с.2], коли за дорученням Археографічної комісії
художник здійснював замальовки архітектурних
пам’яток Волині й Поділля. Знайомство з цими документами мало інформативно збагатити композитора, допомогти йому у праці над шевченківською
тематикою.
Надзвичайно цікаві матеріали на тему «Шевченко і музичне мистецтво» зібрані в українських музеях, присвячених творчості композиторів. Це, зокрема, Городищенський музей на батьківщині С. Гулака-Артемовського, адже, за деякими даними,
поет і композитор неодноразово зустрічалися у Городищах [15, с. 362]. В експозиції Кам’янського музею О.Пушкіна та П.Чайковського містяться матеріали, що відображають значний творчий інтерес
великого композитора до постаті Шевченка – репродукція його портрета, видання «Кобзаря», фотокопії творів Чайковського на слова поета, написаних у Браїлові – дуету «На городі коло броду» та
романсу «Вечір» («Садок вишневий коло хати») [6,
с.39].
Своєрідний перетин Шевченка та музичної культури пов’язаний з містечком Лебедин на Сумщині. Відомо, що поет приїхав до Лебедина 6 червня 1859 року та зупинився у будинку братів Максима та Олексія Залеських [18, с.2], малював ескізи

та картини, написав вірш «Ой, на горі ромен цвіте»
[1, с.99]. А через 34 роки, влітку 1893 у Лебедині
жив Сергій Рахманінов, який дещо згодом – восени
того ж року написав свої романси на слова Шевченка у російському перекладі Олексія Плещеєва –
«Дума», «Полюбила я на печаль свою». Можна з певністю стверджувати, що саме згадки про перебування Шевченка у містечку, які стали відомі композитору, сприяли появі цих музичних творів [17, с.
162]. Нині ж у лебединському краєзнавчому музеї
зберігаються цікаві матеріали, присвячені як поету,
так і композитору.
Отже, шевченківська тема, у тому числі її музичний аспект були та залишаються постійною актуальною темою для багатьох музеїв України, - і в
плані поповнення музейних колекцій новими експонатами, і в проведенні різноманітних творчих заходів, присвячених постаті поета. Музейний потенціал України є значним джерелом інформації та
емоційного натхнення для композиторів, які нині
продовжують творчу шевченкіану. Можу твердити
це й за власним творчим досвідом, адже подорожі
шевченківськими місцями Черкащини, перебування у Каневі, Кирилівці, Моринцях, Качанівці,
Кременці, відвідання музеїв поета у Києві, Переяславі дуже допомогли мені у роботі над романсом
«Стоїть у селі Суботові» та статтями на історичну
тематику.
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Рис. 2. Антон Кармазін у Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса Шевченка в Києві
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Анотація
Дослідження проведено на основі широкого кола відкритих джерел інформації, опублікованих матеріалів вітчизняних та іноземних науковців, які сприяли вивченню та аналізу співвідношення категорій
офіцерського складу ЗС країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу в історичній ретроспективі.
На основі комплексного застосування принципів виміру статистичних даних в історичному дослідженні та порівняльно-історичного методу з дотриманням вимог до даних статистичного спостереження проведено порівняння значення статистичних показників у часі та просторі, співвставлено різні дані
одного й того самого об’єкта, що дозволило виявити закономірності при встановленні кількісних значень
частки старших та молодших офіцерів при формуванні офіцерського корпусу в збройних силах країнчленів Альянсу.
В статті здійснено узагальнення окремих умов встановлення співвідношення старшого та молодшого
офіцерського складу, що безпосередньо впливають на кількісний показник, якість та ефективність комплектування офіцерського корпусу. Взаємозв’язок факторів, що справляють дію на комплектування армії
офіцерськими кадрами підтверджено даними характеристик оборонних можливостей країн НАТО в 2020
році на основі Global Firepower.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у аналізі статистичних даних старшого та молодшого
офіцерського складу в країнах Північно-Атлантичного Союзу та вияві ключових тверджень для подальшого обґрунтування рекомендацій реалізації формування офіцерського корпусу ЗС України у відповідності
до стандартів НАТО.
Abstract
Тhe study was conducted on the basis of a wide range of open sources of information, published materials of
domestic and foreign scientists, which contributed to the study and analysis of the ratio of categories of officers of
the Armed Forces of the North Atlantic Treaty Organization in historical retrospectives.
Based on the integrated application of the principles of measuring statistical data in historical research and
comparative-historical method in accordance with the requirements for statistical observation data, the values of
statistical indicators in time and space are compared, different data of one object are compared, which revealed
the patterns of establishing quantitative values of the share of senior and junior officers in the formation of the
officer corps in the Allied armed forces.
The article summarizes some conditions for establishing the ratio of senior and junior officers, which directly
affect the quantitative indicator, quality and efficiency of staffing of the officer corps. The relationship between
the factors that affect the recruitment of troops by officers confirmed by the data of the characteristics of the
defense capabilities of NATO countries in 2020 on the basis of Global Firepower.
The scientific novelty of the obtained results lies in the analysis of statistical data of senior and junior officers
in the countries of the North Atlantic Alliance and the identification of key statements for further substantiation of
recommendations formation of the officer corps of the Armed Forces of Ukraine in accordance with NATO standards.
Ключові слова: офіцерський корпус, співвідношення старших та молодших офіцерів, збройні сили
країн-членів НАТО.
Keywords: officer corps, the ratio of senior and junior officers, armed forces of NATO member countries.
Постановка проблеми. Сучасні процеси
трансформації Збройних Сил України (далі – ЗС
України) спрямовані на побудову професійної,

мобільної, всебічно оснащеної армії, що здатна досягти амбітної мети – спроможності взаємодіяти зі
збройними силами країн-членів НАТО.
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Успішна реалізація основних напрямів розвитку ЗС України в умовах складної воєннополітичної ситуації та переформатування армії на
всіх рівнях, залежить перш за все від цілеспрямованих дій командного складу у всіх ланках військового управління. Системність та послідовність реформаторського курсу вищого військового керівництва являється базисом ефективності процесу
перебудови армії і нарощення бойових спроможностей ЗС України, тому збереження когорти професіоналів із високим рівнем підготовки та досвідом завжди є першочерговим та актуальним завданням в процесі реформування війська та
визначальним у загальній характеристиці збройних
сил (далі ‒ ЗС).
Структурна трансформація ЗС України, яка передбачає зміни управління військами (силами), планування застосування, генерування та їхнього
всебічного забезпечення, включає перетворення як
у функціональній структурі військ (сил), так і
структурі особового складу [2]. В свою чергу,
функціональне призначення військових формувань,
умови їх застосування визначають чисельність, категорії особового складу та потребу в його професійності [10, с. 2], тому враховуючи пріоритети
розвитку ЗС України на найближчі 10 років, де в короткостроковій та середньостроковій перспективі
припускається оптимізація чисельності особового
складу, органів військового управління, навчальних
закладів та впроваджуватиметься принцип ротації у
комплектуванні офіцерським складом військових
частин, штабів, навчальних закладів, актуальності
набуває вивчення співвідношення чисельності молодшого та старшого офіцерського складу, як показника, що впливає на реалізацію бойових спроможностей військових частин (підрозділів) та являється
фундаментом
матеріалізації
перспективного плану головних заходів з розвитку
національних ЗС зразка армій країн Альянсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Огляд інформаційних джерел надає можливість
виокремити останні праці з питання співвідношення категорій офіцерів у організаційних структурах ЗС України в процесі розвитку українського
війська. Вагомий внесок в дослідження кількісних
показників категорій офіцерського корпусу у складі
ЗС України має робота “До визначення раціонального співвідношення старших і молодших офіцерів
у складі ЗС України” [12], де науковцями І. Романченко, М. Денежкін, М. Мороз описано історичну
ретроспективу змін вказаного показника, проведено аналіз чинників, які впливають на співвідношення категорій молодші і старші офіцери в організаційних структурах ЗС в цілому та у видах ЗС
України, запропоновано теоретико-методологічні
способи реалізації збалансованості наведеного в
статті показника. Продовження дослідження знаходимо в спільних матеріалах І. Романченко і В. Артюха щодо розгляду методики оцінювання ефективності використання кадрового потенціалу в
ієрархічній структурі ЗС України з урахуванням
кваліфікованості осіб офіцерського складу [12]. В
дослідженні М. Крюкова [6] відображено вивчення
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підходів до комплектування офіцерським складом
ЗС України на основі розробок зарубіжних дослідників Ackoff R.L. та Waid C., Clark D.F., &
Ackoff R.L., Hiller F.S, King W.A, Weil R.L., дослідження яких ґрунтувалися на застосуванні стохастичних потокових моделей, лінійного програмування, використанні моделі транспортного типу
та функції реакції системи на чисельність однорідних кадрів. Однак, необхідно зазначити, що
розробці математичних моделей оцінки оптимального співвідношення категорій старших та молодших офіцерів в процесі проходження ними військової служби присвячено незначну кількість наукових праць. В цьому контексті заслуговує уваги
матеріал Ю. Гусака та І. Норинчак, в якому запропоновано математичну модель моніторингу процесу проходження військової служби офіцерським
складом на основі теорії марківських процесів, в
якій за допомогою методу динаміки середніх
розглядається динаміка зміни чисельності офіцерів,
що мають різні військові звання протягом всього
терміну служби [4]. Приведена методика надає
можливість здійснювати прогноз динаміки зміни
середньої чисельності кількості офіцерських кадрів
у різних військових званнях, що можливо використати при обґрунтуванні основних положень Візії
[2] керівництва ЗС України щодо кадрової політики
в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Аналізуючи математичні моделі, що застосовувалися науковцями для оцінки офіцерського
складу ЗС України, слід зазначити, що розглянуті
методики доцільні у використанні лише для обґрунтування окремих параметрів комплектування армії
офіцерами, до того ж, враховуючи Цілі 15.2 та 15.4
Програми діяльності Кабінету Міністрів України
[9], зростає необхідність приведення співвідношення чисельності всіх категорій персоналу у
відповідність з потребами ЗС України та наближення його до показників, що відповідатимуть
військовим критеріям членства України в НАТО. В
цьому контексті дослідження співвідношення категорій офіцерського складу ЗС України та ЗС країнчленів Альянсу І. Красоти, В. Скорика, які на основі
методу порівняння запропонували коригування алгоритму управління кар’єрою військовослужбовців
для досягнення раціонального співвідношення посад молодшого і старшого офіцерського складу [5]
є недостатніми та спонукає до більш глибокого дослідження обраної тематики.
Отже, метою статті є вивчення та аналіз
співвідношення категорій офіцерського складу ЗС
країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу для
вияву ключових проблем з подальшим та обґрунтування рекомендацій реалізації формування офіцерського корпусу ЗС України у відповідності до стандартів НАТО.
Викладення основного матеріалу. Прагнення України до інтеграції в Північно-Атлантичну
безпекову коаліцію зумовлюють потребу пошуку
оптимальної чисельності офіцерського складу ЗС
України, раціонального співвідношення між категоріями старших і молодших офіцерів, реалізації
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ефективних форм і методів відбору та підготовки
офіцерських кадрів, їхнього ефективного використання для підтримання боєздатності військ (сил) та
з метою спроможності взаємодіяти зі ЗС країнчленів НАТО. Мета сьогоднішньої структурної
трансформації ЗС України передбачає комплексне
приведення української армії до військових стандартів країн безпекового Євроатлантичного середовища,
де пошук способів урегулювання
відповідності співвідношення молодших і старших
офіцерів таким нормам є одним з основних завдань
обґрунтування обрису нової системи [12, с. 14]. Для
обґрунтування визначення оптимальної чисельності старших та молодших офіцерів в ієрархічних
структурах ЗС України доцільно порівняти в історичній ретроспективі міру кількісного співвідношення складових офіцерського корпусу та важливо
визначити ряд факторів, які впливають на рівень
показника співвідношення між категоріями офіцерського складу в арміях провідних країн світу, країнчленів НАТО, ЗС України.
Таким чином, досягнення поставленої мети
статті ґрунтується на комплексному застосуванні
принципів виміру статистичних даних в історичному дослідженні та порівняльно-історичного методу [1, с. 38]. При накопиченні статистичних даних категорій офіцерського складу використано документальний облік як спосіб одержання
відомостей, дотримано вимоги однорідності одиниць виміру як умови коректності обчислення, застосовано властивості однотиповості та порівнянності даних для їх узагальнення та зіставлення у [3,
с. 13]. У процесі порівняння одної культурно-історичної спільноти порівняльно-історичним методом
відкривається можливість пояснення розглянутих
фактів та можливість розкриття сутності досліджуваних явищ [1, с. 48], причому можливо
порівняти значення статистичних показників у часі
(за одним об’єктом), у просторі (між об’єктами),
співвіднести різні дані одного й того самого
об’єкта. Результатом співставлення є відносна статистична величина структури досліджуваного
об’єкту, яка характеризує міру кількісного
співвідношення однойменних показників та показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує базисну або яку частку перша становить щодо
другої і визначається відношенням розмірів складових частин сукупності до загального підсумку [3, с.
44]. Для наочності показу загальної картини
розподілу структури досліджуваного об’єкту, простеження виразності взаємозв'язків між числовими
виразами використано побудову секторної
діаграми яка наочно демонструє структуру явища.
При вивчені окремих умов встановлення співвідношення старшого та молодшого офіцерського
складу, що безпосередньо впливають на кількісний
показник, якість та ефективність комплектування
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офіцерського корпусу, автором враховано іноземні
наукові матеріали, відкриті джерела інформації і
розподілено чинники на військові та політичні компоненти, виділено стан фінансування оборонних
витрат держави, взято до уваги демографічну ситуацію в країні.
Аналізуючи військові чинники необхідно виокремити вплив на чисельність категорій офіцерського корпусу загальну чисельність ЗС, їх структуру
та потреби, застосування принципів комплектування особовим складом, ступінь укомплектованості військових посад офіцерами з визначеними освітньо-кваліфікаційними вимогами, професіоналізацію особового складу, тенденції розвитку ЗС
суміжних держав, їх озброєння та військової техніки, форми і способи застосування військ в збройних конфліктах.
Наявність загроз і розширення спектру завдань
національної оборони, рівень імовірності воєнної
загрози, позаблоковий чи нейтральний статус держави в системі колективної безпеки, національні
особливості і традиції відносин армії і суспільства
та/або суспільної ролі армії, позиції громадськості,
політичних сил і політичних лідерів складають
групу воєнно-політичних та політичних чинників
[8, с. 7].
Загальні бюджетні видатки на ЗС, оборонні витрати на армію у відсотках від ВВП, оптимальний
розподіл оборонного бюджету, рівень витрат на утримання одного військовослужбовця, система грошового забезпечення ‒ критерії, що характеризують спроможності держави забезпечити необхідні
умови розвитку ЗС та підтримання належного рівня
обороноздатності держави, позитивно впливають
на комплектування військ офіцерами за рахунок
уникнення додаткових витрат на повторні цикли
підготовки офіцерського складу, укомплектування
організаційних структур різних ступенів військового управління професіоналами, вищий рівень ресурсозабезпечення діяльності ЗС.
Увага при огляді питання людських ресурсів
зосереджувалася на вивченні загальної кількості
населення країни, рівні народжуваності та смертності, кількості молодіжного населення та чисельності осіб, що досягає військового віку щорічно як основних складових демографічної компоненти комплектування ЗС офіцерським складом.
Взаємозв’язок факторів, що справляють дію на
комплектування армії офіцерськими кадрами підтверджується даними дослідників з Global Firepower
(GFP), які з 2006 року щорічно проводять аналітичне дослідження 138 військових держав світу, визначаючи показники, що характеризують чинники
впливу у кількісних значеннях. Основні характеристики оборонних можливостей країн НАТО в 2020
році наведені таблиці 1 [14].
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Таблиця 1
Окремі характеристики оборонних можливостей країн НАТО
ЧисельЧисельність осіб,
Загальна чиність
що щорічно
Оборонні
Оборонний Членсельність насезбройних
досягає
витрати, %
бюджет,
ство
в
лення, млн. осіб
сил, тис.
військового
ВВП
млрд., $
НАТО
осіб
віку, тис.
осіб
329 256 465
1 400
4 188 274
3,4
750
+
65 105 246

192 660

745 117

2,1

55,1

+

67 364 357
80 457 737
62 246 674
38 420 687

268
182 650
175
118

776 483
7 905455
567 223
463 123

1,9
1,2
1,2
1,9

41,5
50
27,8
12

+
+
+
+

Критичність окремої компоненти (або їх сукупності) для кожної держави є різною, що в свою
чергу визначає вибір того чи іншого значення
співвідношення молодших і старших офіцерів у ЗС.
Спроба дослідження стандартів розподілу
офіцерського корпусу на молодших та старших
офіцерів в країнах Альянсу ґрунтується на даних
“Глобального обміну військовою інформацією” за
2002 рік [12, с. 14], даних керівних документів з

планування бюджету держави та видатків на оборону на прикладі армії Бундесверу та ЗС Республіки Польща на 2019 рік та враховує специфіку такого розподілу в загальному за ЗС та за види ЗС
країн НАТО.
Характеристика розподілу категорій офіцерського корпусу в Збройних Силах Сполучених
Штатів Америки (ЗС США) наведені на рисунку 1.

Збройні Сили США
5,40%
13,20%
35,30%

21,00%
13,50%
полковник
майор
старший лейтенант

11,20%
підполковник
капітан
лейтенант

Рисунок 1. Розподіл офіцерського складу за військовими званнями в ЗС США
Стан загальної укомплектованості офіцерами в
ЗС США характеризується такими співвідношеннями офіцерського складу: 0,5 % становить вищий
офіцерський корпус з урахуванням, що чисельність
посад генералів які перебувають на дійсній службі
регулюється “Загальним військовим правом” та
відповідно нього кількість генералів не може перевищувати визначену для зазначених видів збройних
сил: в Сухопутних військах 231особа, в Військо-

Повітряних Силах 198 осіб, у Морській піхоті та
Військово-Морському флоті 162 та 62 генерали
[15].Частка старших та молодших офіцерів складає
39,6 % та 59,9 %, при цьому співвідношення посад
вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить 1:1,49. Розподіл офіцерського
складу по військових званнях у відсотках за видами
ЗС США представлено в таблиці 2.
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Таблиця 2

Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу в ЗС США
Вид Збройних Сил
Сухопутні
Військо-ПоМорська
Військововійська
вітряні
піхота
Морський
Офіцерський склад
Сили
флот
Вищий офіцерський склад
0,4 %
0,5 %
0,4 %
0,5 %
Старший офіцерський склад
39,4 %
40,0 %
33,3 %
41,4 %
Молодший офіцерський склад
60,2 %
58,1 %
66,2 %
59,6 %
Співвідношення посад вищого і старшого офіцерського складу до молод1:1,51
1:1,38
1:1,96
1:1,47
шого
Аналізуючи дані чисельності офіцерів по видах ЗС США необхідно зазначити що диспропорції
у вищому офіцерському корпусі не простежується,
відсутність в штабах надмірної кількості управлінських організаційних структур обумовлюють сталу
величину старших офіцерів, кількість молодших
офіцерів узалежнюється від частки бойових частин

у загальній їх чисельності в структурі ЗС.
Співвідношення посад старшого офіцерського
складу до молодшого складає 40 % до 60 %.
Характеристика поділу офіцерського складу за
військовими званнями в Збройних Силах Великої
Британії (ЗС Великої Британії) наведено на рисунку
2.

Збройні Сили Великої Британії
4,20%
13,00%
38,50%

29,80%

12,90%
полковник
капітан

підполковник
лейтенант

майор

Рисунок 2. Розподіл офіцерського складу за військовими званнями в ЗС Великої Британії
Розглядаючи загальну чисельність офіцерів ЗС
Великої Британії потрібно відмітити певну специфіку у структурі офіцерського складу: збільшення
частки вищих офіцерських кадрів на 1,0 % в
порівнянні з аналогічною категорією в ЗС США,
показник старших офіцерів сягає 47 %, молодшого

‒ 51,4 %, при цьому співвідношення посад вищого
і старшого офіцерського складу до молодшого становить 1:1,09. Розподіл офіцерського складу по
військових званнях у відсотках за видами у ЗС Великої Британії представлено в таблиці 3.

Таблиця 3
Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу в ЗС Великої Британії
Вид Збройних Сил
Військо-ПоСухопутні
Військововітряні
війська
Морські Сили
Офіцерський склад
Сили
Вищий офіцерський склад
1,6 %
1,5 %
1,7 %
Старший офіцерський склад
47,5 %
45,4 %
48,0 %
Молодший офіцерський склад
51,0 %
53,2 %
50,3 %
Співвідношення посад вищого і старшого
1:1,03
1:1,13
1:1,012
офіцерського складу до молодшого
Оцінюючи дані чисельності офіцерів по видах
ЗС Великої Британії доцільно зазначити що частка
вищого офіцерського рангу в середньому складає

1,5 %, середній показник старшого офіцерського
корпусу становить 46,9 %, кількість молодших
офіцерів зводиться до середнього показника 51,4 %
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по видах ЗС. Співвідношення посад вищого та старшого офіцерського складу до молодшого складає
50 % до 50 %.
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Аналіз ділення офіцерського складу за військовими званнями на категорії в Збройних Силах
Італії (ЗС Італії) представлено на рисунку 3.

Збройні Сили Італії
9,40%
29,40%
20,40%

15,50%

20,20%
5,10%
полковник
майор
старший лейтенан

підполковник
капітан
лейтенант

Рисунок 3. Розподіл офіцерського складу за військовими званнями в ЗС Італії
Досліджуючи загальні показники чисельності
офіцерів ЗС Італії доцільно наголосити, що в структурі офіцерського складу спостерігається тенденція
урівноваження частки рангу підполковник серед
старших офіцерів та частки посад в званні старший
лейтенант серед молодших офіцерів в межах 20 %,

до того ж, загальні дані старших офіцерів сягають
45,3 %, молодших ‒ 54,7 %, при цьому співвідношення посад вищого і старшого офіцерського
складу до молодшого становить 1:1,21. Розподіл
офіцерського складу по військових званнях у відсотках за видами ЗС Італії відображено в таблиці 4.
Таблиця 4
Відсоткове співвідношення між категоріями офіцерського складу в ЗС Італії
Вид Збройних Сил
Військо-ПоСухопутні
Військововітряні
Карабінери
війська
Морські Сили
Офіцерський склад
Сили
Вищий офіцерський склад
1,6 %
1,4 %
2,2 %
1,1 %
Старший офіцерський склад
44,3 %
42,2 %
46,2 %
47,2 %
Молодший офіцерський склад
54,1 %
56,4 %
51,6 %
51,7 %
Співвідношення посад вищого і
старшого офіцерського складу до
1:1,17
1:1,29
1:1,06
1:1,07
молодшого

Вивчаючи чисельність посад офіцерів по видах
ЗС Італії необхідно наголосити що співвідношення
кількості посад вищого та старшого офіцерського
складу до молодшого встановлено на рівні від
1:1,06 до 1:1,29 в залежності від потреби, що у відсотках в середньому дорівнює 45 % до 55 %.

Таким чином, аналіз усереднених значень показника кількості посад офіцерів у ЗС країн Альянсу за 2002 рік дає можливість побудувати
порівняльну таблицю відсоткового співвідношення
категорій офіцерського складу (таблиця 5).

Таблиця 5
Порівняльна таблиця співвідношення категорій офіцерського складу ЗС окремих країн Альянсу
Вид Збройних Сил
США
Велика Британія
Італія
Офіцерський склад
Вищий офіцерський склад
0,5 %
1,5 %
1,6 %
Старший офіцерський склад
39,5 %
47,0 %
44,6 %
Молодший офіцерський склад
60,0 %
51,4 %
53,8 %
Співвідношення посад вищого і
старшого офіцерського складу до
40:60
50:50
45:55
молодшого
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Враховуючи зміни геополітичної та безпекової
ситуації в світі, тенденції розвитку ЗС суміжних
держав, їх озброєння та військової техніки, форми і
способи застосування військ в збройних конфліктах за останні десятиліття, доцільно вивчити кількісний показник співвідношення категорій офіцерів
в країнах Альянсу на прикладі останніх років. Прикладом трансформації безпекової політики слугує
початок роботи над «Білою книгою з питань
політики безпеки Німеччини та перспектив розвитку Збройних сил» у Федеративній Республіці
Німеччина (далі ‒ ФРН) в 2016 році, тому прийма-
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ючи до уваги загальну чисельність військовослужбовців в Збройних Силах Федеративної Республіки
Німеччини (далі ‒ ЗС ФРН), яка встановлюється на
кожний рік законом “Про Федеральний бюджет
ФРН”, та в 2016 році становила 193,668 тис. військовослужбовців як такою, що є наближеною за величиною до загальної чисельності ЗС України, а також зважаючи, що ЗС Бундесверу мають схожу
структурну побудову та вертикаль військового
управління, можливо відобразити характеристику
поділу офіцерського корпусу за категоріями в таблиці 6.

Таблиця 6
Загальна чисельність офіцерів за категоріями та їх частка у складі ЗС ФРН
Чисельність
офіцерського Відсоток від загальної чисельКатегорія офіцерського складу
складу, тис. осіб
ності ЗС, %
генерал
211
0,1
офіцери
38 006
20,9
старші офіцери, з них:
14 968
8,2
полковник
1 390
0,8
підполковник
10 337
5,7
майор
3 241
1,8
молодші офіцери, з них:
23 038
12,7
капітан
11 728
6,4
старший лейтенант
6 405
3,5
лейтенант
4 905
2,7
Аналіз поділу офіцерського корпусу ЗС ФРН
за військовими званнями на категорії представлено
на рисунку 4.

Збройні Сили Польщі
12,90%

3,65%
27,20%

16,80%

9%
30,80%
полковник
майор
старший лейтенант

підполковник
капітан
лейтенант

Рисунок 4. Розподіл офіцерського складу за військовими званнями в ЗС ФРН.
Вивчаючи чисельність категорій офіцерів в ЗС
Німеччини перш за все необхідно наголосити що
чисельність офіцерського складу становить 38 216
осіб, від загальної чисельності ЗС країни,
відповідно частка старших офіцерів сягає 39,1 %,
молодших ‒ 60,3 %, при цьому співвідношення посад вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить 1:1,52.

Аналізуючи максимальний ліміт штатних посад військовослужбовців та співробітників у ЗС
Республіки Польща (далі ‒ ЗС РП) на 2013 рік слід
виокремити особливості структурної організації ЗС
країни, систему управління військами (силами), яка
складається з 3 рівнів та професійну основу комплектування армії, що в свою чергу впливає на
частку посад професійних військовослужбовців у
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ЗС РП [13, с. 63]. Будівництво та розвиток ЗС Польщі в 2013 році проводилося відповідно програмі
“Модель ЗС Польщі 2009‒2018”. Загальна чисельність особового складу ЗС становила близько 120
тис. осіб (офіцери ‒ 18 тис., унтер-офіцери – 28 тис.,
сержантський і рядовий склад – 74 тис.), у тому
числі в сухопутних військах налічується 68 тис.
осіб, у Повітряних силах ‒ 25 тис., Військовоморських Силах – 8 тис., Силах Спеціальних операцій – 3 тис., інспектораті підтримки ‒ 11 тис., інспектораті військово-медичної служби – 1 тис.,
військової жандармерії – 2 тис. осіб, в інших частинах та установах центрального підпорядкування – 2
тис. [7, с. 16]. Штатна чисельність генералів складала 110 осіб (0,09 % від загальної чисельності ЗС),
частка посад офіцерського складу дорівнювала 22
800 осіб тобто 19 % від загальної кількості особового складу.
Порівнюючи в ретроспективі чисельність категорій офіцерського складу в ЗС Альянсу слід зазначити, що стандарти та норми встановлення частки
категорій офіцерів регулюються нормативними документами, а на прикладі вищого керівного складу
можна стверджувати, що показник категорії генерал залишається незмінним, провівши паралель між
даними по старшим офіцерам в 2002 році так в 2016
році необхідно вказати, що коливання відсотків
стале ‒ в межах від 40 % до 47 %, частка молодших
офіцерів не перевищує 60,3 %. Співвідношення посад вищого і старшого офіцерського складу до молодшого становить приблизно 40% на 60%.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз
кількісних показників категорій офіцерського корпусу у ЗС країн НАТО зумовлює твердження, що на
визначення чисельності посад старших та молодших офіцерів у структурах різних рівнів військового управління та встановлення значення
співвідношення старшого офіцерського складу до
молодшого
впливають
закономірності
організаційної структури ЗС, нормативно-правове регулювання частки офіцерських посад та термінів
перебування офіцерів у військовому званні, на
штатних посадах, а також умови подальшого просування по службі.
Окремо необхідно виділити залежність встановлення значення співвідношення старшого
офіцерського складу до молодшого від відсотку
бойового потенціалу виду ЗС.
Враховуючи, що армії країн-членів організації
колективної безпеки укомплектовані високотехнологічним озброєнням та військовою технікою, високоточною зброєю, комплектування кожного виду
ЗС країн НАТО особовим складом, зокрема,
офіцерським, вимагає індивідуального підходу до
підбору та комплектування з урахуванням
співвідношення старшого офіцерського складу до
молодшого. Визначення оптимального значення
співвідношення дозволяє забезпечити ефективне
використання бойових спроможностей кожного
виду ЗС, що, у свою чергу, безпосередньо впливає
на ступінь виконання покладених на них завдань.
Вивчення досвіду встановлення чисельності
категорій офіцерського складу та співвідношення
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кількості посад старших та молодших офіцерів в ЗС
країн НАТО є надзвичайно актуальним, адже одним з основних показників, що визначає
боєздатність армії, є укомплектованість офіцерських посад у всіх ланках військового управління,
відповідно аналіз співвідношення чисельності категорій офіцерів ЗС є передумовою визначення бойових спроможностей військ (сил). В цьому контексті
питання комплектування ЗС України офіцерським
кадрами з урахуванням досвіду країн-членів НАТО
є актуальним та необхідним.
Разом з тим, в умовах гібридних дій РФ проти
України з урахуванням трансформації ЗС України
та змінами в їх комплектуванні явним недоліком є
запізнення з розробленням науково-методичних основ обґрунтування вимог саме до комплектування
ЗС України особовим складом та відсутність достовірних оцінок і прогнозів наслідків від змін у
принципах та способах комплектування.
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Аннотация
Авторы статьи рассматривают актуальную проблему приобщения студенческой молодежи к народному творчеству и традициям народной художественной культуры, которая наполняет профессиональное
образование духовно-практическим и духовно-нравственным содержанием, формирует этнокультурные
компетенции педагогов-художников. Возрождение народного мировосприятия, сохранение художественных традиций позволит решить ряд задач культурного, экологического интернационального и художественно-эстетического воспитания молодого поколения педагогов-художников, в результате чего сохраняется преемственность поколений. Сегодня в декоративно-прикладном искусстве Приамурья наблюдаются ничем невосполнимые потери, утрата бесценных знаний, которые всегда передавались от мастера к
ученику в культурных центрах народных художественных промыслов сел и города, а теперь они угасают,
под воздействием субъективных и объективных факторов. Особо остро это вопрос формирования этнокультурных компетенций возникает в образовательных учреждениях, призванных изучать данную проблему и способствовать поиску решений и способов внедрения интегрированных программ имеющих в
своем содержании этнохудожественный компонент и современные методики преподавания декоративноприкладного искусства.
Abstract
Authors of article consider a current problem of familiarizing of student's youth with folk art and traditions
of national art culture which fills professional education with the spiritual and practical and spiritual and moral
contents, forms ethnocultural competences of teachers-artists. Revival of national attitude, maintaining art traditions will allow to solve a number of problems of cultural, ecological international and art and esthetic education
of the younger generation of teachers-artists therefore continuity of generations remains. Today in arts and crafts of
Priamurye irreplaceable losses, loss of invaluable knowledge which was imparted always from the master to the
pupil in the cultural centers of national art crafts of villages and the cities are observed by nothing, and now they
die away, under the influence of subjective and objective factors. Especially sharply the question of formation of
ethnocultural competences arises in the educational institutions designed to study this problem and to promote
finding solutions and ways of introduction of the integrated programs having an ethno-art component and modern
techniques of teaching arts and crafts in the contents.
Ключевые слова: народное искусство, традиции, мастер, орнамент, этнокультура, этнопедагогика,
образовательные учреждения.
Keywords: folk art, traditions, master, ornament, ethnoculture, ethnopedagogics, educational institutions.
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На территории Хабаровского края российского
Дальнего Востока издревле проживают восемь коренных малочисленных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки,
эвены, которые объединены одним понятием - коренные народы Приамурья. Образ жизни и система
хозяйства этих малочисленных народов определяются географической средой и жёсткими климатическими условиями на протяжении практически
всего года. Этнос Дальнего Востока отличает ряд
специфических, культурных новообразований, в
которые были включены и религия, и шаманские
традиции, и нравственные нормы и морали, и творческие инициативы отдельных людей и древних
племён. Культура Дальнего Востока - это огромный
пласт, значительный срез этногенеза народа, в его
самом чистом и неразбавленном массовыми явлениями проявлениях. Изучение её через пристальное
рассмотрение народных традиций и культурного
наследия даёт возможность глубже и полнее погрузиться в изучение таинственности самого Дальнего
Востока, в том числе этнопедагогики, предметом
которой являются народные педагогические традиции. Изучение духовной культуры, самобытного
нравственного уклада, народное творчество, орнаментальное искусство чрезвычайно важны для выявления того самого ценного и важного, что вкладывал народ в мировую художественную культуру,
бережно сохраняя ее, пронося через тысячелетия.
Народное творчество занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве. Это область, исконно связанная с народными обычаями, традициями, хозяйственно-бытовым укладом, мифологическим сознанием. Любой народ нуждается в
собственном искусстве, выражая визуальным языком его индивидуальность и мировоззрение. У
народов Приамурья оно заключено в орнаменте.
Собственно, орнамент и есть тот язык выражения
действительности, благодаря которому происходит
связь поколений. Орнамент, являясь одним из ведущих компонентов декоративно-прикладного искусства дальневосточных народов, а его мифопоэтические образы, являются историей жизни и развития
этих народов, их духовной и художественной летописью, воплощением гармонии природы, её линейно-цветовых соотношений. «Издревле оно формировалось в уникальных условиях среды, и благодаря этим условиям, оно не похоже ни на одно
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другое искусство, так же, как и его создатели не похожи ни на один народ» [5]. «Сколько лет нанайцы
занимаются рыболовством и охотой, столько лет и
их загадочным узорам и легендам», – говорил профессор П. Я. Гонтмахер, посвятивший немало лет
изучению феномена амурского искусства.
Орнамент народов Приамурья – это особый
способ выражения мыслей, результат тонкого художественного вкуса аборигенов, поскольку, обладая
достаточно ограниченной палитрой цветов, он
несёт глубокий образный смысл. Река Амур дала
орнаменту мотивы для изображения живых существ, населявших её испокон веков. Мастера
умело подметили и передали посредством художественного воображения особенности повадок животных, рыб, птиц. Связь орнаментального искусства народов Приамурья с природой прослеживается в орнаментальных мотивах одежды и
предметов быта – это и «ягодки» в переплетающихся спиралях раппортных полос ковра, и трилистник в орнаментальных окончаниях нанайского
халата, и вышитые цветными нитями, будто переливающиеся на солнце ромбовидные чешуйки рыб.
Н. И. Каплан в своих трудах объясняла происхождение орнамента влиянием природной среды, подчеркивала особое видение народов Приамурья. Для
них река – это добрый змей, распоряжающийся
природными богатствами, и средствами народного
художественного воображения образ реки превратился в обобщённый образ змеи. Река Амур обладает извилистой структурой: если посмотреть на
него на карте Края, то можно увидеть, как он образует спиралевидные формы. К тому же, амурские
воды имеют своеобразный серовато-чёрный оттенок, видимо, поэтому нанайцы дали им название
«Чёрный дракон». Возможно, так и сложился неповторимый спиралевидный амурский орнамент, состоящий из множества завитков, основной формообразующий элемент орнамента Приамурья. Вглядываясь в сходящиеся и расходящиеся, плавно
перетекающие друг в друга клотоиды, розетки, кривые и парноспиральные формы, можно увидеть всемогущего Дракона, повелителя земной и водной
стихий; загадочные антропоморфные маски, весьма
схожие с наскальными рисунками петроглифов Сикачи-Аляна; личины родовых тотемов. (Рис.1)

Рис.1 Графическая реконструкция мифического образа амурских драконов по мотивам древних орнаментов. Работы студентов: Сличный Н., Муратова Е., Товбаз Е. Научные руководители: Мартынова Н.В.,
к.п.н., доцент и Мартынов В.В., доцент каф. ДДПИиЭ ПИ ТОГУ.
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Двух одинаковых мотивов орнамента чуть
больше века назад ещё невозможно было найти.
Орнамент заменял письменность, он служил своеобразным текстом, по которому можно было узнать
о роде занятий, происхождении и мировоззрении
владельца. Поэтому у каждого мастера имелся свой
неповторимый художественный почерк, по которому соплеменники без труда узнавали его обладателя. Другое композиционное свойство орнамента
– непрерывность. Глаз зрителя следует за бесконечной орнаментальной линией, постоянно находится
в движении. Исходя из сказанного, можно выделить и такое свойство, как динамичность. Динамизм и ритмичность в амурском орнаменте достигается за счёт ярко выраженной криволинейности.
Очевидно, поэтому учёный Б. Лауфер дал ему характеристику спирально-ленточного. Мягкая и графичная кривая-лента вытачивает изящные формы,
что делает орнамент уравновешенным и в то же
время многогранным. Известно, что высший художественный вкус проявляется в умении свести к
минимуму использование средств, но при этом не
ограничить целостное восприятие всей работы. У
амурских мастеров декоративное чутьё развито
превосходно. Глядя на композиции ковров, анализируя декор изделий из дерева и ткани, необходимо
отметить, что орнамент помещается в плоскости
практически с идеальной симметрией, удивительно, что эта математическая точность – дело рук
мастеров, руководствовавшихся лишь знаниями,
накопленными поколениями. Возникает мысль, что
совершенство орнамента Амура выражается через
генетически заложенное чувство художественности, которое мастер, передавая своим ученикам,
проносит сквозь века.
Проблеме формирования этнокультурной компетенции посредством изучения народной культуры посвящен ряд научных исследований, в которых с различных методологических позиций раскрывается ее содержание и структура в рамках
поставленных учеными-педагогами целей и задач.
А.Б. Афанасьева в своей статье «Формирование этнокультурной компетентности» в системе ВПО
трактует данное понятие как: «Этнокультурная
компетенция – это интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности представлений,
знаний о родной, а также неродной этнокультурах,
их месте в мировой культуре, опыте овладевания
этнокультурными ценностями, что проявляется в
умениях, навыках, моделях поведения в моноэтнической и полиэтнической среде» [2].
Т.В. Поштаревой дано следующее подробное
толкование этого понятия: «Этно-культурная компетенция – это свойство личности, выражающееся
в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре,
реализующееся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию» [2].
Заркенова Ж.Т. в статье «Содержание и структура этнокультурной компетенции будущих педагогов» выделяет структурные компоненты: «Этно-
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культурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующееся через умения,
навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и
взаимодействию. Структурными компонентами этнокультурной компетенции в ходе исследования
были выделены:
1. личностно-гуманитарная направленность
этнокультурной деятельности;
2. системное восприятие этнокультурной реальности и системная этнокультурная деятельность
в ней, что обеспечивает возможность целостного,
структурированного видения логики этнокультурных моментов педагогического процесса, понимания тенденций и закономерностей развития системы стратегического проектирования этнокультурного развития регионов» [2].
«Этнокультурная компетентность проявляется
и может быть оценена только в процессе этнокультурной деятельности. Как свидетельствует опыт автора, выделенные в процессе исследования компоненты этнокультурной компетентности возможно
сформировать на достаточном уровне при помощи
разных форм обучения и участия в запланированных социокультурных мероприятиях» [2].
В своей педагогической деятельности мы основываемся на следующие этнокультурные компетенции:
-«обладание глубокими знаниями об этнических общностях и их культуре»,
-«интегральное свойство личности, выражающееся в совокупности представлений, знаний о родной, а также неродной этнокультурах», «свойство
личности, выражающееся в наличии совокупности
объективных представлений и знаний о той или
иной этнической культуре»,
-«степень проявления человеком знаний,
навыков и умений, позволяющих ему правильно
оценивать специфику и условия взаимодействия,
взаимоотношений с представителями других этнических общностей»,
-«владение этнокультурными знаниями, профессионализмом, высокими моральными качествами и способностью адекватно действовать в соответствующих ситуациях, используя эти знания»
[2].
Формированию этнокультурных компетенций
способствует этнопедагогика, как наука, которая
выясняет возможности применения старых и целесообразность новых обычаев в современных условиях, и определяет, что именно может способствовать воспитанию современной молодежи. Сравнительный анализ педагогических достижений
помогает выявить наиболее рациональное, объективное и ценное, для педагогической теории и практики наших дней.
Энопедагогка служит современной педагогической практике, вооружая учителей педагогическими средствами, проверенными многовековой
практикой» [6]. Художественная культура и обра-
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зование, неразрывно связанные между собой, приобщение к народному творчеству и традициям, позволяют наполнить современное образование духовно-практическим и нравственно-ценностным
содержанием. «Сегодня, когда в высшее образование внедряются различные педагогические технологии, в том числе и цифровое образование, важно
обратиться к народным традициям воспитания, одним из средств которого являлось близкое и понятное народное декоративно-прикладное искусство, в
котором локально выражены черты народной материальной и духовной культуры» [6].
Народное искусство всегда служило не только
утилитарным и эстетическим целям, но и средством
воспитания и формирования художественного
вкуса подрастающего поколения, посредством его
передавались нормы поведения и духовные ценности общества. Народные мастера всегда тонко чувствовали психику детей и молодежи, ориентируясь
на ее особенностях, подбирали средства и методы
приобщения детей к труду. В народной педагогике
образовательный процесс всегда строился на последовательном развитии наблюдательности ученика,
постановке его руки и глаза, уважительному отношению к инструментам и материалам. С древних
времён народное декоративное искусство народов
Приамурья делилось на «мужское» и «женское».
Мужчины обыкновенно занимались резьбой по дереву и выделкой оленьих шкур, для чего требуется
прикладывать большие усилия. Женщины занимались вышиванием, резьбой по бересте – работали с
мягкими материалами, а девочек искусству вышивки обучали с очень раннего детства. Действительно, с 3-4 лет девочек обучали вышиванию, и к
12-15 годам формировались достаточно твёрдые
навыки. В давние времена лучшие изделия юной
мастерицы становились частью приданого. Известный исследователь нанайского языка и культуры А.
С. Киле вспоминала, что её отец был искусным резчиком по дереву, а мать создавала собственные орнаменты, которые придумывала и переносила на
изделие «изумительными швами» [3, с. 12], создавая неповторимую цветовую гамму вещи. Секреты
своего мастерства она передавала своим дочерям.
Антонина Сергеевна признаётся, что интерес к родному искусству и языку воспитали, прежде всего,
ее родители, это впоследствии подтолкнуло к глубокому изучению традиционного орнамента. Подражание и преемственность трудовых знаний, умений и навыков существовали едино, в процессе
приобщения к работе. Как мы видим из рассказов
А.С.Киле, ученик полноправно входил в мир взрослых, работая бок обок с признанными мастерами, у
него повышалась требовательность к себе, самооценка, появлялась определенная основательность,
так как он становился частью клана Мастеровых.
Этот некий процесс «посвящения» ученика в Мир
народного искусства, сопровождался рассказами о
мифах и легендах, священных обрядах [6], о великих людях прошлого и мастерах. Пути передачи информации были и через песни, танцы, спортивные
состязания, благодаря которым воспитывались такие важные качества, как уважение к старшим,
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честность, обязательность, взаимопощь и великодушие. Такой результат коллективного опыта, который в течение времени совершенствуется и дополняется, усложняется новыми принципами, приёмами и формами, доходит до зрителя
художественно-завершённым, уникальным образцом традиционного искусства.
Древние произведения народного искусства,
которые мы встречаем в архивных коллекциях музеев, зачастую, не имеют имён, подобно тому, как
не имеют авторов народные сказания. Создание
произведения – это сакральный ритуал, занимающий особое место в жизни мастера. В этом проявляется сущность народного искусства. Сегодня
бывшие ученики, теперь молодые мастерицы – учителя. Они учат детей и взрослых искусству вышивки, создают костюмы для народных ансамблей,
организовывают мастер-классы, на которых изготавливают традиционные изделия. Народные мастера Приамурья тем самым выполняют важную
миссию по сохранению и передаче знаний поколению молодых о народном искусстве.
«Эффективным средством воспитания молодежи является и общественное мнение. Поэтому, в
организации образовательного процесса важно это
учитывать, организуя выставки достижений конкурсы профессионального мастерства, благодаря
которым, будут признаны лучшие, среди равных,
создана ситуация успеха, при которой более эффективно воспитание у детей и молодежи трудолюбия.
Изучение традиций народного искусства способствует формированию национального самосознания, патриотизма, любви к малой Родине и пониманию этнокультурной специфики региона, самобытности созданного поколениями народных мастеров
культурно-творческого наследия» [5].
Основываясь на этом уникальном опыте, сегодня важно следовать сложившимся веками традициям: предоставлять молодежи лучшие материалы
и инструменты для творчества, обучение вести на
лучших образцах прикладного искусства. После
того как ученик, выполняя работу по образцу, овладевал нужными навыками, а его работы приближались к идеалу, мастер разрешал разрабатывать свой
орнамент, близкий по мотиву раннее выполнявшимся произведениям. Мы считаем, что использование этнопедагогических традиций в образовательном процессе художников-педагогов через
освоение различных видов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов важно и актуально в наши дни. Возрождение народного мировосприятия, сохранение художественных традиций
позволит решить ряд задач культурного, экологического интернационального и художественно-эстетического воспитания молодежи.
Преемственность поколений основана на духовном общении Мастера и Ученика, при котором
через рассказы и легенды, назидания и пословицы,
передаваемые секреты орнаментальных мотивов в
изделиях традиционного искусства, сохраняются и
передаются духовные сокровища предков.
«Предки говорят устами потомков, но чем
дальше вглубь веков уходят предки, тем слабее

48
слышен их голос. Современное поколение, знающих язык древних орнаментальных символов, уходит, и вместе с ними уходит и исконная семантика.
В народном искусстве наступает кризис, «дух
остался, а выразить его некому» [7, с. 13]. Несмотря
на то, что современные народные мастера сами активно участвуют в выставках различного уровня,
их работы становятся частью музейных экспозиций, народное искусство, в особенности, искусство
коренных малочисленных народов, остро нуждается в сохранении, которое возможно только в процессе преемственности старшего и младшего поколений. Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод о необходимости введения в сферу непрерывного образования Хабаровского края регионального компонента – изучение декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных
народов, который будет способствовать развитию у
детей и молодёжи интереса к её сохранению.
На примере опыта работы кафедры дизайна,
декоративно-прикладного искусства и этнокультуры, Тихоокеанского государственного университета (г.Хабаровск) мы видим, как на помощь народной педагогике пришло подлинно народное образование на государственном уровне, где сохраняя все
самое лучшее, обеспечивается необходимая связь
поколений, что в конечном счёте позволяет надеяться на сохранение и развитие истинного национального богатства, народного декоративно-прикладного искусства Приамурья. Преподаватели кафедра
находится
в
непрерывном
профессиональном взаимодействии по многим вопросам с «Центром народных ремесел», системой
дополнительного образования детей и молодежи
г.Хабаровска (Россия). Решаются многие педагогические вопросы, в процессе проведения совместных научно-исследовательских проектов, семинаров и научно-практических конференций. Результатом этой деятельности являются методические
рекомендации по реализации интегрированных образовательных программ по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам. Такая разнообразная деятельность возможна благодаря мобильным группам, куда вошли выпускники
кафедры, магистранты и бакалавры, обучающиеся
в процессе педагогической прохождения педагогической практики. Молодые педагоги-художники
предлагают интересные по форме и содержанию занятия для разновозрастных групп, построенные
принципу «от простого к сложному».
Интересным на наш взгляд, является опыт реализации этнокультурного проекта «Загадки древнего Амура», в котором практическому изучению
орнамента в народном искусстве, на основе мифов,
легенд и сказок, отводилось много времени. Ведь
широко известное утверждение: «Чтобы импровизировать, нужно научиться играть по нотам», относится и к художественным способностям, а именно
– необходимости усвоить базовые принципы орнаментальной композиции в декоративно-прикладном искусстве. На протяжении трех лет в рамках
совместной научно-исследовательской работы сту-
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дентов и педагогов, авторы статьи смогли осуществить многоуровневую программу, в которой
были задействованы разновозрастные группы
участников непрерывной системы образования:
школьники – студенты СПО – вуз (бакалавры и магистранты) – педагоги системы дополнительного
образования.
Первый этап этнокультурного проекта «Загадки древнего Амура» - традиционный, и связан с
погружением в изучение особенностей народного
искусства Приамурья, основывался на копировании
лучших образцов работ старых мастеров в коллекции Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, где каждый участник проекта смог собрать
для себя материал в виде зарисовок, поработать в
фондах музея с коллекциями и иллюстрированными альбомами, участвовать в экспедициях по
сельским музеям, где получали неоценимые знания
на мастер-классах мастеров – носителей культуры
Приамурья. В уникальных фондах Хабаровского
краевого музея им. Н. И. Гродекова хранятся произведения многих известных художников – представителей коренных народностей, и среди них
видное место занимают изделия А. А. Самар, члена
Союза художников России. Ажурные орнаменты из
бумаги исполнены тончайшим образом, являя собой зеркально симметричные композиции. Примерами послужили работы Л. Я. Штернберга, С. В.
Иванова, Ю. А. Сема и др. В помощь делающим
первые шаги в изучении истории, искусства и культуры коренных народов Приамурья собрания сочинений В. К. Арсеньева, А. П. Окладникова, книги
Н. И. Каплан, П. Я. Гонтмахера, Е. А. Гаер, А. С.
Киле.
Однако на этом этапе добиться точного сходства с работами мастеров крайне сложно, поскольку для ученика важен синтез материального и
духовного наполнения. Но, несомненно, для всех
участников этого этапа было целесообразно начинать именно с такого подхода, что способствовало
освоению канонов и орнаментально-композиционных принципов народного искусства Приамурья.
Весь накопленный материал зарисовок и шаблонов
собран в иллюстрированный альбом, который планируется к изданию.
Второй этап проекта – импровизационно-исследовательский: погружение в углубленное практическое и теоретическое изучение культуры народов Приамурья (изучение трудов авторитетных
учёных и исследователей культуры и искусства).
На основе имеющихся традиционных мотивов ученики придумывают новые художественные образы
и формы, создают авторские варианты орнаментов
и композиций. На данном этапе важно осознание
орнаментальной семантики, философии, чтобы не
уйти от орнаментальных канонов. Хорошим средством для реализации данного этапа служит практика - традиционное вырезание орнаментов из бумаги и бересты, которая столь же пластична, и тем
самым, позволяет создавать изящные орнаментальные композиции.
Примером художественного совершенства для
участников проекта, являются работы члена Союза
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художников России Л. У. Пассар, которая проводила мастер-классы для будущих педагогов-художников. В изящности и тонкости, вырезанных ею сюжетов, в чистом и благородном облике её героев,
соединённых с глубоким бархатистым фоном ткани
и спокойным бежевым тоном бересты, изощрённости декора композиций, сохраняется высокая эстетика и тонкая мера многовекового искусства жителей Приамурья.
Третий этап формирования этнокультурных
компетенций у педагогов-художников – творческоноваторский, в процессе которого проявляется способность экспериментировать, переосмыслять и визуализировать раннее изученное. Переосмысление
орнаментального содержания композиций, перенос
на нетипичные и непривычные современные
формы – главная цель. Орнамент при этом обретает
новую проблематику, идейно-смысловую нагрузку,
неординарные ритмы и черты. Ярким примером такого эксперимента для молодых педагогов-художников является творчество известного нанайского
художника Николая У. Его работы «Камлание» и
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«Зародыш» соединяют в себе этническое и художественное начало, живописное и декоративное видение, простоту форм и глубину замысла. На этом
этапе от студентов требуется творческая смелость,
высокое художественное мышление, поскольку
необходимо не только преобразовать орнаментальную форму, не изменить исходное содержание ее
рисунка. Грамотное сочетание древней культуры с
её мифологичностью и современностью, с её предельной образной концентрацией чувств, способно
породить новый вид искусства с качественно иным
характером. Так, в работе «Душа неродившегося
ребёнка» художник Николай У поместил орнаментально выполненную птицу в утробу молодой женщины, зная что нанайцы представляли душу ещё не
появившегося на свет ребёнка в виде птички чока,
которую обычно изображали в виде фламинго или
попугая. Таких птичек-душ будущим матерям посылала их хранитель Омсон-мама. Соединив семантику орнаментального элемента и художественное видение, мастер поднял орнаментальное искусство на новый художественный уровень.

Рис.2. Бакалавр 1 курса. Богданов М.А. Творческая работа по мотивам мифов Амура «Битва шамана с
драконом Пуймур». Черно-белая графика.
Руководитель: Мартынов В.В., доцент каф.ДДПИ и Э ПИ ТОГУ

Рис.3.Бакалавр 1 курса. Слипецкая Д.Р. Три возраста. Рождение. Детство. Юность. Гуашь, бумага.
Руководитель: Мартынова Н.В., доцент каф.ДДПИ и Э ПИ ТОГУ
На новаторском этапе будущие педагоги-художники должны научиться способности переходить из одного жанра изобразительного искусства в

другой (Рис.2,3). Полученный нами опыт показывает, что изучение культуры, народного искусства
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и орнаментальных композиций Приамурья в образовательном процессе подготовки педагогов-художников в вузе не только актуально, но и необходимо, особо в условиях полиэтнической среды вуза
и Хабаровского края. Этническое многообразие региона обязывает уважать традиции народов-соседей, в том числе и коренного населения. Приехав на
Дальний Восток, первопроходцы привнесли свою
культуру, которую коренное население приняло. В
свою очередь, должно быть принятие и культуры
коренных народов, что обеспечит гармоничное социально-духовное развитие подрастающего поколения. Изучая орнаментальное искусство Приамурья, молодое поколение проникается уважением к
традициям коренных жителей, узнаёт особенности
народного менталитета, что стимулирует мотивацию к дальнейшей передаче полученных знаний.
Изучение орнамента Приамурья, духовного достояния в символических образах, дошедших из глубины веков, для молодого поколения – первоисточник знаний о духовной жизни, культуре и искусстве
народов Приамурья.
Много трудов написано о колоссальном духовном влиянии народного творчества и декоративноорнаментальной культуры народов России, неоценимо их воспитательное значение, благодаря которому формируется личность, знающая и любящая
искусство своей родной земли. Человеку необходимо удовлетворять свои творческие и эстетические потребности, и как нельзя лучше этому способствует процесс превращения вещи, предмета в
истинное искусство. Посредством участия в создании узора, орнамента – от первоначальной идеи и
эскиза до готового изделия изучающий (обучающийся) воспитывается нравственно, он видит не
только все этапы рождения работы, но и учится ценить произведения искусства. Синтез теоретических знаний с практическим применением обеспечивает наиболее эффективный результат. В настоящее время передача знаний орнаментального
искусства от мастера к ученику приобрело новые
смыслы. Мастера, как было сказано ранее, будучи
учителями, уже не ограничивают накопленный
опыт кругом семьи, а передают его в массы. Здесь
особенно важна поддержка общества и государства
по вовлечению народных мастеров в образовательную деятельность, потому что они являются первоисточниками, хранителями традиций народного искусства. Знание народных промыслов поможет и в
будущей профессии, поскольку учащиеся, имеющие должную подготовку в области национальных
художественных ремёсел, будут востребованы на
соответствующих предприятиях. Эти же предприятия должны быть заинтересованы в привлечении на
производство мастеров, как самозанятых, так и работающих по совместительству. Большие резервы
есть и среди резчиков по дереву, и среди вышивальщиц. Умелое распоряжение этими богатейшими ресурсами позволяют расширить сферу существования народного творчества, вывести его за пределы
традиционного понимания. При этом очень важно
не нарушить его глубокое философское значение,
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поскольку настоящее искусство создаётся не в коммерческих целях, а является итогом многолетнего
труда и призвано совершенствовать духовный мир,
как создателя произведения, так и его созерцателя.
Мир меняется, меняются и его традиции. Многовековые устои постепенно исчезают с лица
Земли. Им на смену приходят современные технологии, и уникальная традиционная культура вынуждена конкурировать с высоким темпом технического прогресса. Однако снова и снова человечество обращается к ручному труду, а ценность
произведений, выполненных по национальным канонам, с каждым днём возрастает. Наряду с модернизированными изделиями существуют и подлинные, выполненные вручную от начала и до конца
работы, сохраняющие всю духовную щедрость и
декоративное решение. Возникает справедливый
вопрос: почему так происходит? Связывая ответ с
тем, что в человеке имеет место творческое начало,
можно сказать, что искусство в традиционном виде
выполняет функции некоего духовного наполнения, компенсатора. В нём сотворение красоты. Созданное вручную произведение есть соединение
трёх сфер бытия, времени, когда искусство было
«молитвой о жизни» [7, с. 15], реального мира и будущего своего народа. Талант художника удерживает тонкую нить памяти поколений и делает
осмысленным существование своего народа. Благодаря нему народ не исчезает в огромном океане
массовой культуры, а осознаёт собственную культурную автономность.
Подводя итог исследованию, важно подчеркнуть значимость формирования этнокультурных
компетенций педагогов-художников в процессе
изучения народного искусства народов Приамурья,
потому как именно учителя, в будущем через своих
учеников смогут влиять на формирование положительного образа региона, раскрывая его этническое,
историческое и культурное богатство. Перспективы развития проекта «Загадки древнего Амура» в
распространении положительного опыта этнокультурного воспитания в процессе проведения запланированных курсов повышения учителей, конкурсов профессионального мастерства «Мастер – ученик», краевой ежегодной выставки творчества
детей и молодежи «Юный художник Приамурья».
Все это будет способствовать значительному расширению круга заинтересованных единомышленников, в реализации главной задачи – сохранения
уникальной культуры, орнаментального наследия и
народного творчества малочисленных народов
Приамурья.
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Анотація
У статті акцентується увага на тому, що спілкування є важливим регулятивним, організаційним, координуючим та коригувальним чинником життєдіяльності людей в інноваційному світі сучасних технологій. Проблемні питання особливостей перебігу, корекції, регулювання та оптимізації міжособистісного
спілкування були і є предметом наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Обґрунтовано,
що спілкування представляє складний комплекс комунікативних, перцептивних та інтерактивних дій співрозмовників та забезпечується соціально-організаційною, інформаційно-прогностичною, емоційно-регуляційною та мотиваційно-дійовою функціями. Кращому розумінню у процесі розмови сприятиме знання
алгоритму міжособистісного сприйняття. Зазначено, що перевірити рівень розвитку власної здатності до
успішної міжособистісної комунікації допоможе, зокрема, психодіагностична методика дослідження «Комунікативних та організаторських здібностей». У результаті дії певних психологічних передумов, зокрема,
різних диспозицій, установок, ціннісних орієнтацій, індивідуально-психологічних особливостей партнерів
по спілкуванню з’являються, насамперед, такі комунікативні бар’єри: дискомфорту, тривожності, непорозуміння, особистісних пріоритетів. Формування особливостей сприйняття співрозмовниками один одного
детермінується певними психологічними аспектами, а саме: враженням про співрозмовника; оцінюванням
йогог особистісних рис; рівенем довіри; емоційним забарвленням розмови; оформленням зовнішності.
Співставлення вербальних та невербальних ознак співрозмовника, якими супроводжується міжособистісна комунікація, дає змогу виявити особливості проявів психіки та більш об’єктивно оцінювати його справжні мотиви та наміри.
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Abstract
In the paper it is emphasized that communication is an important regulatory, organizational, coordinating and
corrective factor of social life in the innovative world of modern technology. Urgent issues of the peculiarities of
the interpersonal communication course, correction, regulation and optimization have always been the subject of
scientific research of both domestic and foreign scientists. It is substantiated that communication is a complex set
of communicative, perceptual and interactive actions of interlocutors and is provided by socio-organizational, information-prognostic, emotional-regulatory and motivational-activity functions. It is proved that the interpersonal
perception algorithm promotes better understanding in the process of conversation. It is argued that the "Communicative and organizational skills" psycho-diagnostic research method can be used to check the level of development of one's own ability to successful interpersonal communication. As a result of certain psychological preconditions, in particular, different dispositions, attitudes, value orientations, individual psychological characteristics
of communication partners, the following communication barriers appear: discomfort, anxiety, misunderstanding,
personal priorities. The development of the way the interlocutors percept each other is determined by certain psychological aspects, namely: impression the interlocutor gives; assessment of his/her personality traits; level of
trust; emotional coloring of the conversation; appearance. It is proved that comparison of verbal and nonverbal
features of the interlocutor, accompanied by interpersonal communication, allows to identify the features of psyche
manifestations and more objectively assess true motives and intentions.
Ключові слова: спілкування, функції спілкування, комунікація, міжособистісне сприйняття, вербальні засоби, невербальні засоби, взаєморозуміння.
Keywords: communication, communication functions, interaction, interpersonal perception, verbal means,
non-verbal means, mutual understanding.
Постановка проблеми. Повсякденна діяльність людей тісно пов’язана із процесом комунікативної взаємодії. Остання є важливою передумовою успішного життя в інформаційному середовищі, яке формує сучасний соціум. У ньому люди
не просто обмінюються інформацією, а й здійснюють певний психологічний вплив один на одного.
Завдяки спілкуванню реалізується інтеграція особи
в певну соціальну групу, формуються норми поведінки, взаємодії та співпраці. Насамперед, спілкування є важливим регулятивним, організаційним,
координуючим та коригувальним чинником життєдіяльності людей в інноваційному світі сучасних
технологій.
Ураховуючи те, що у процесі спілкування здійснюється обмін інформацією, думками, поглядами,
почуттями, результатами дій, а також відбувається
взаємодія та взаємовплив, то воно вирізняється, насамперед, багатофункціональністю та дійовими детермінантами поведінки. Тому, розуміння особистістю важливих функцій цього процесу сприятиме,
насамперед, об’єктивному усвідомлення його характеристики та особливостей перебігу і організації
відповідно до вимог соціального середовища.
Отже, нагальною є наукова проблема виокремлення та характеристики функціонально-дійових
аспектів міжособистісного спілкування у сучасному соціумі.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. На
сьогодні існує низка робіт вітчизняних науковців,
що стосуються теоретичних засад міжособистісного спілкування. Зокрема, на монографічному рівні цю проблематику досліджувала Коваленко О.Г.
[3]. Базуючись на результатах діагностики комунікативної, когнітивної та регуляторної підсистем
психіки осіб похилого віку, вона виокремила психологічні особливості їх міжособистісного спілкування. Улунова Г.Є розглядала проблематику щодо
культури професійного спілкування державних
службовців [8]. У колективній монографії «Засади
когнітивної психології спілкування» (за науковою

редакцією В.П. Казміренка) [1] представлено як теоретико-прикладні основи когнітивної психології,
так і організація ефективної комунікації. Ураховуючи важливість володіння сучасними фахівцями різноманітними комунікативними стратегіями, необхідними для успішної реалізації професійних завдань, у підручниках та навчальних посібниках, які
використовуються у процесі провадження освітньої
діяльності, також активно презентуються наукові
підходи до вивчення психології спілкування та її
реалізації. Тож, у межах зазначених видань, М.М.
Філоненко розглядає теоретико-методологічні аспекти спілкування, його характеристику та різновиди [9]. Кайдалова Л.Г. та Пляка Л.В. висвітлюють
основні теоретичні проблеми психології спілкування та його особливості у межах професійної діяльності [2]. Максименко С.Д. та Заброцький М.М.
– технологічні аспекти спілкування вчителів [5].
Інші проблемні питання особливостей перебігу, корекції, регулювання та оптимізації міжособистісного спілкування були і є предметом наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Розглянуті вище праці тільки фрагментарно
презентують багатоаспектність анонсованої проблематики та свідчать про її важливість для теорії і
практики розвитку особистості.
Таким чином, на сьогодні спостерігається значне пожвавлення наукового дискурсу щодо феномену спілкування, що є досить динамічним й тісно
пов’язаним зі зміною соціально-мотиваційних векторів у суспільстві. Тому вивчення пріоритетних
функцій спілкування та особливостей його успішного перебігу в сучасних умовах не втрачає своєї
актуальності й потребує інноваційних наукових розвідок.
Мета і завдання дослідження. Відповідно до
визначеної проблеми та на основі аналізу існуючих
напрацювань щодо її реалізації, ставимо за мету
охарактеризувати функціонально-дійові аспекти
міжособистісного спілкування у сучасному соці-
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умі. Досягненню цієї мети сприятиме реалізація наступних завдань: виокремити основні функції міжособистісного спілкування; розглянути алгоритм
міжособистісного сприйняття; з’ясувати зміст комунікативних бар’єрів, що супроводжують міжособистісне спілкування; виокремити психологічні аспекти, що детермінують особливості сприйняття
співрозмовника; обґрунтувати значущість та зміст
вербальних і невербальних засобів комунікації у міжособистісній взаємодії.
Виклад основного матеріалу. У цілому спілкування розгортається як процес, що передбачає
встановлення і підтримання цілеспрямованого,
прямого чи опосередкованого контакту між
людьми, та поєднує такі основні компоненти як обмін інформацією, вироблення стратегії взаємодії,
сприйняття і розуміння один одного. Оскільки спілкування є результатом та необхідною умовою діяльності суспільства, то воно, перш за все, вирізняється соціально-організаційною функцією. Зміст
якої зумовлюється тим, що воно виступає не тільки
засобом передання суспільного досвіду, а й чинником, котрий детермінує об’єднання людей у певні
соціальні групи за мовленнєвими ознаками та забезпечує їх взаємодію. Спілкування завжди супроводжує процес будь-якої діяльності й дає людям
можливість поділитися один з одним своїми думками щодо певної проблеми, особливостей виконання якоїсь роботи, подальших намірів та особистісних уподобань, що формують життєві пріоритети й оптимізують спільні дії.
До того ж, важливою є й інформаційно-прогностична функція, що забезпечує механізм передання
та сприйняття інформації, формування на основі
отриманої інформації прогностичних стратегій
щодо певної особи, групи осіб чи події. Реалізація
цієї функції передбачає: донесення до особи необхідною інформацією; усунення розбіжностей у поінформованості учасників комунікативного процесу; прийняття відповідних рішень на основі отриманої інформації; прогнозування подальшого
перебігу подій та оптимальної тактики взаємодії;
аналіз інформації та формування ставлення щодо
неї.
На врахування у процесі міжособистісної комунікації емоційних проявів, особливостей їх
впливу на психоемоційний стан співрозмовників та
адекватну саморегуляцію зорієнтована емоційнорегуляційна функція. Також, завдяки спілкуванню
люди здійснюють регуляцію не лише власної поведінки, а й поведінки співрозмовників, реагують на
їх вчинки, впливають на прийняття ним рішень.
Цей процес супроводжується взаємним узгодженням дій, взаємною стимуляцією й корекцією поведінки та реалізується через сумісність і спрацьованість у процесі взаємодії.
Мотиваційно-дійова функція дає людям змогу
у процесі спілкування актуалізувати, пояснити й
зрозуміти як власні мотиви до певних дій, так і мотиви співрозмовників; сформувати нові мотиваційні тенденції; підвищити рівень мотивації до вирішення пріоритетних проблем на відповідної щодо
них діяльності; активізувати конструктивні дії
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тощо. У процесі міжособистісної взаємодії проявляється ставлення співрозмовників один до одного
і до конкретної роботи та спрямованість на досягнення конкретних цілей спілкування.
Зазначені вище функції детермінують процес
реалізації міжособистісного спілкування, дієвість
якого об’єктивно характеризується через його основні складові (за Г.Андреєвою ці складові називають трьома сторонами спілкування [7, с. 470]), а
саме: комунікативну, яка забезпечує обмін інформацією між людьми за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування; інтерактивну – розкриває особливості взаємодії учасників комунікації у процесі обміну інформацією; перцептивну –
характеризує процес сприймання та розуміння співрозмовниками один одного. Ці компоненти однаково важливі й тісно взаємопов’язані. Тож, аналізуючи процес спілкування, слід зазначити, що він не
може бути успішно реалізований лише з урахуванням особливостей комунікативної складової, оскільки цей процес поєднує не тільки прийоми обміну
інформацією, а й передбачає взаємодію декількох
осіб. Для кращого розуміння ними один одного слід
дотримуватися певного алгоритму міжособистісного сприйняття, а саме:
 урахування індивідуально-психологічних
особливостей співрозмовника;
 аналіз його мотивів, потреб, установок та
стилю спілкування;
 оцінювання значущості та рівня достовірності інформації шляхом виявлення ознак нещирості.
До того ж, ефективність спілкування залежить
й від специфіки взаємовпливу людей через мовленнєві конструкції, оформлення тексту, використання
емоційного супроводу інформації, міжособистісні
стратегії взаємодії тощо. Але не завжди у процесі
спілкування формується взаєморозуміння між співрозмовниками і, як наслідок, можуть виникати певні непорозуміння чи перепони, тобто комунікативні бар’єри. Останні з’являються у результаті дії певних психологічних передумов, зокрема, різних
диспозицій, установок, ціннісних орієнтацій, індивідуально-психологічних особливостей партнерів
по спілкуванню тощо. Загалом, психологічні
бар’єри у спілкуванні можуть виникати за наявності:
1) відмінностей у переконаннях, прагненнях,
ідеалах та світогляді;
2) різного сприймання, бачення та шляхів вирішення певної ситуації;
3) різноманітних професійних, соціальних, соціокультурних та мовних особливостей;
4) вікових, етнічних та характерологічних відмінностей;
5) психологічної несумісності тощо.
Проаналізувавши найбільш поширені комунікативні бар’єри виокремлено такі:
- дискомфорту – цей комунікативний бар’єр
може виникати тоді, коли людина взагалі не бажає
спілкуватися з певною особою (наприклад, та їй неприємна, знає або хоче дізнатися якусь невигідну
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інформацію про співрозмовника тощо) й намагається всілякими способами уникнути розмови з
нею, а якщо діалог все-таки відбувається, то співрозмовник буде неуважним чи зосередженим на
більш важливих проблемах. До того ж, до бар’єрів
дискомфорту відносять: зайві шуми, що відволікають увагу (наприклад, гуркіт, гучна музика, телефонний дзвінок); порушення температурного режиму (дуже холодно чи жарко); візуальні подразники, котрі можуть привернути увагу (яскраві
картини, незрозумілі предмети, речі, що вибиваються із загального стилю й т.ін.);
- тривожності – як правило, такий бар’єр виникає: у процесі спілкування з вищими за статусом,
авторитетними чи небезпечними людьми; за умови
необхідності відповідати на запитання, про які людина воліє краще мовчати; якщо у співрозмовників
(одного зі співрозмовників) підвищений рівень особистісної чи ситуативної тривожності ;коли заявляється страх бути викритим щодо неправдивості інформації, якихось вад чи вчинків; при розмові, яка
може демаскувати певні наміри особи, наслідки
яких є соціально небезпечними;
- непорозуміння – з’являється за умови: наявності у співрозмовників сленгових розбіжностей;
використання іншомовних конструкцій; різних темпових режимів (швидко, повільно), гучності та дефектів мовлення; різниці у культурі й звичаях спілкування; розвиненої звички використовувати наголос в словах не за правилами; своєрідності способу
мовлення та використання жаргонізмів; нерозвиненого вміння слухати та концентрувати увагу на предметі розмови; низького рівня інтелектуального розвитку чи різних інтелектуальних рівнів у співрозмовників тощо;
- особистісних пріоритетів – цей бар’єр актуалізується, якщо в одного зі співрозмовників спостерігається: високий рівень розвитку самооцінки;
у поведінці превалює демонстративність; пріоритетність вирішення сімейних чи особистісних проблеми, у порівнянні з проблемами, які обговорюються; наявність віри у певні забобони чи прагнення дотримання якихось традицій, звичаїв;
турбота тільки про власні інтереси; депресивний
стан, роздратованість чи стан фрустрації; поганий
настрій чи самопочуття; відчуття голоду чи спраги
тощо.
Уникнення та подолання комунікативних
бар’єрів формують у процесі спілкування певні передумови взаєморозуміння його учасників, котре є
складним психологічним феноменом, успішність
реалізації якого також залежить й від аналізу співрозмовниками таких його рівнів:
 першого – мотиваційно-цільового –
усвідомлення мети, мотивів та установок як власних, так і опонента по спілкуванню;
 другого – регуляційно-оціночного – регуляція власних психоемоційних станів при аналізі
мету, мотиви та установки комунікативної
взаємодії;
 третього – організаційно-дійового – підбір
та застосування відповідних до особливостей комунікативного процесу конструктивних прийомів
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та методів спілкування.
Разом з тим, взаєморозуміння передбачає
взаємне усвідомлення мети, мотивів, установок та
включає певні психологічні механізми, зокрема:
ідентифікацію (від лат. identeficare – ототожнювати), емпатію (від гр. empathia – співпереживання), рефлексію (від лат. reflexio – відображення,
звернення назад) й егоцентризм (від лат. ego – я,
centrum – центр кола) [4], Ці психологічні механізми актуалізуються у спілкуванні, яке має певний алгоритм реалізації, а саме:
- винекнення потреби в отриманні чи передачі
необхідної інформації, у встановленні контактів з
іншими людьми тощо;
- визначення конкретної мети спілкування,
аналіз умов у яких воно відбудеться;
- збір та аналіз інформації про співрозмовника;
- планування змісту спілкування;
- визначення необхідних засобів спілкування
(як саме треба говорити і що слід кказати) та
можливої протидії маніпулятивним впливам;
- сприйняття та оцінка реакцій, поведінки та
психічного стану співброзмовника;
- контроль власних емоцій та тактики
спілкування;
корегування
процесу
та
змісту
комунікативної взаємодії.
До того ж, у процесі спілкування відбувається
й міжособистісне сприйняття співрозмовниками
один одного. Стереотипи сприйняття, з одного
боку, дають можливість скоротити час ознайомлення з певною інформацією, швидше зрозуміти її
та прогнозовані наміри співрозмовника, а з іншого
– призводять до спотворення сприймання, у разі відсутності у особи комунікативних умінь. Тому, без
оволодіння такими уміннями спілкування не завжди буде ефективним. Під стереотипом слід розуміти спрощене, автоматичне відображення у свідомості людини певних дій, поведінки та ставлення,
яке базується на власному досвіді й наявній інформації. Наприклад, стереотип певної професії (вчителі – постійно дають настанови, бухгалтери – педантично аналізують данні, слідчі – детально з’ясовують обставини тощо). Загалом, формування
особливостей сприйняття співрозмовниками один
одного детермінується певними психологічними
аспектами, а саме:
 враженням про співрозмовника – загальне
приємне враження про людину, як правило,
забезпечує й позитивне оцінювання навіть
невідомих її якостей;
 оцінюванням особистісних рис – поліпшує
позитивну оцінку як рис особистості так і окремого
вчинку фізична привабливість співрозмовника;
ділові та інтелектуальні якості жінок, зазвичай
оцінюються чоловіками нижче, ніж вони є
насправді; жінки, навпаки, переоцінюють рівень
розвитку наявних у чоловіків ділових та
інтелектуальних якостей;
 рівенем довіри – доброзичлива посмішка та
спокійний голос, сприяють виникненню довіри до
співрозмовника та позитивного налаштування на
розмову; рівень довіри до співрозмовника
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підсилюють: інформативні блоки з реальнимит
прикладами; рукостискання у поєднанні з поглядом
в очі;
 емоційним забарвленням розмови –
енергійна жестикуляція, що відображає позитивні
емоції, сприймається як ознака зацікавленості та
прагнення щось пояснити; мовчазна реакція у
відповідь та цілеспрямований погляд в очі, можуть
сприйматися
як
ознака
ворожості
й
недоброзичивості;
 оформленням зовнішності – відсутність
смаку в одязі та його неохайність, формують
переважно негативне враження про співрозмовника
та актуалізують прагнення у подальшому уникати
комунікації з ним; різкий неприємний, або занадто
«солодкий» запах, можуть сформувати у
співрозмовника бажання швидше завершити
розмову.
Перевірити рівень розвитку власної здатності
до
успішної
міжособистісної
комунікації
допоможе, зокрема, психодіагностична методика
дослідження «Комунікативних та організаторських
здібностей». Представлена методика є досить відомою і результативною, її україномовний варіант
сьогодні можна зустріті у підручниках та посібниках з психології [6; 7].
Крім врахування власного рівня розвитку комунікативних здібносте також слід звертати увагу
на те, що особливе значення у процесі спілкування
мають його початкові фрази, саме вони формують
у
співрозмовника
мотиви
до
подальшої
комунікації. Тому, на початку спілкування
доцільно: по-перше –уникати вибачень ознак
невпевненості,
негативного
ставлення
до
співрозмовника та проявів неповаги до нього,
психологічного тиску, що примушує його займати
захисну позицію; по-друге, для подальшого
перебігу успішної комунікації, доцільно поводитись делікатно, тактовно, стримано й толерантно.
Наприклад, якщо потрібно звернутись до співрозмовника із низкою запитань, у тому числі й особистого характеру, то слід коректно, не нав’язливо й
поступово актуалізувати заплановані запитання, а
не «випалювати» їх одне за одним, формуючи у
співрозмовника відчуття перебування на допиті та
стани фрустрації чи емоційного дисбалансу.
У процесі спілкування співрозмовники не завжди можуть зрозуміти справжні причини поведінки
опонентів, а тому здатні приписувати їм те, що знають із попереднього досвіду спілкування та аналізу
власних мотивів. Цей феномен у психології називається каузальна атрибуція, яку визначають як своєрідну суб’єктивну інтерпретацію та оцінку людиною причин і мотивів поведінки інших на основі
власного життєвого досвіду. Вона може стосуватися сприймання не тільки окремих людей, а й соціальних груп та самої себе. Також істотне значення у сприйманні має установка, особливо коли
йдеться про враження, що формується у співробітника про незнайому людину. Наприклад, якщо
двом різним групам осіб показати одну і ту саму
фотографію, але першій групі повідомити, що ця
людина – видатний вчений, а другій – що це злочинець, то складаючи словесний портрет, учасники
першої групи за зовнішніми ознаками (формою пі-
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дборіддя, глибоко посадженими очима тощо) можуть сказати, що це людина із силою волі та не аби
якою глибиною думки, а другої – цю саму людину
описати так: очі – злі, а випнуте підборіддя свідчить
про рішучість у досягненні злочинних цілей. Зазначене також може свідчити про стереотипність
сприйняття. Взагалі, зовні привабливі люди, сприймаються як більш позитивні й такі, які викликають
довіру. Зовнішній вигляд, поведінка і манери спілкування повинні відповідати нормам та правилам
конкретного середовища.
Не зважаючи на багатство вербальних засобів
спілкування, насамперед, слів, які спроможні
передавати різноманітні відтінки переживань людини,
важливим є і невербальний бік спілкування.
Найчастіше невербальна комунікація відбувається
одночасно з вербальною і може підсилювати,
послабляти чи взагалі змінювати зміст слів. Вербальна комунікація завжди спрямована на окрему людину чи групу людей, та представляє собою сукупність комунікативних актів (діалог, що складається
з промовляння та слухання). До вербальних характеристик спілкування відносяться: діапазон мови
(широкий, вузький); тональність (висока, низька);
темп мови (швидкий, середній, повільний); модуляцію (плавна, різка) та ритм (рівномірний, чіткий,
переривчастий) голосу; його тембр (гучний, хриплий, млявий).
У процесі спілкування люди певним чином намагаються контролювати процес власної комунікації, але шляхом аналізу невербальних проявів можна оцінити правдивість мовної інформації, щирість намірів та цілей спілкування. Невербальне
спілкування відбувається, як правило, не усвідомлено й мимовільно. У такому спілкуванні
використовуються будь-які символи, крім слів,
зокрема: експресивні реакції (характеризують інтенсивність вияву переживань людини): міміка, пантоміміка, жести, інтонація голосу; міжособистісний
простір (дистанція, яка не усвідомлено встановлюється між людьми у процесі їх безпосереднього спілкування); візуальний контакт (погляд, що регулює
розмову); емпатія (здатність до співпереживання).
Для досягнення мети спілкування та його
конструктивного перебігу важливо враховувати не
тільки зовнішні осоливості людини та специфіку
використання нею веральних й невербальних
засрбів спілкування, а й її індивідуальнопсихологічні
характеристики,
властивості
мислительної
діяльності,
особливості
самосвідомості та наявні психічні стани. Так, при
певних психічних станах може бути порушений
контроль за діями і мовою. Це може спостерігатися
при сильному емоційному збудженні чи при
пригніченому стану психіки, коли під впливом
афекту людина змінює свою поведінку.
Отже, спілкування представляє складний комплекс комунікативних, перцептивних та інтерактивних дій співрозмовників, що проявляються у процесі міжособистісної взаємодії. Успішність останньої забезпечується соціально-організаційною,
інформаційно-прогностичною, емоційно-регуляційною та мотиваційно-дійовою функціями спілкування, яке реалізується завдяки вербальним та невербальним засобам комунікації. Вони хоча й не тотожні за змістом, але тісно пов’язані між собою й
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активно корелюють демонструючи комунікативні
навички особистості та її здатність до взаємодії, а у
процесі спілкування – можуть не завжди мати одне
і те ж семантичне значення.
Міжособистісне спілкування має свою специфіку, обумовлену метою комунікації, обсягом наявної у співрозмовників інформації, умовами взаємодії, ймовірністю виникнення у них негативних
психічних станів (стресу, нервово-психічної напруги, тривожності, агресивності тощо) та їх індивідуально-психологічними особливостями. Спілкування не вичерпується лише вербальними
засобами. Важливу роль відіграють і невербальні
прояви співрозмовника. Для забезпечення успішної
міжособистісної комунікації слід враховувати, що
не можна аналізувати людину тільки за одним з вербальних чи невербальних проявів, а завжди необхідно брати до уваги комплекс мімічних й поведінкових ознак та ситуацію, у якій знаходяться співрозмовники.
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SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF STUDENTS WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS
(MSDS)
Chistiakova N.
PhD of psychological sciences, lecturer of the Psychology department,
Moscow International University,
Russia, Moscow
Abstract
The heterogeneous mental problem due to special educational needs requires systematic approach to the psychological and pedagogical support of students with musculoskeletal disorders (MSDs). According to the Federal
State Educational Standard under Limited Health Opportunities, it is necessary to account both the general special
educational needs for deviant development and specific features of motor impairments. In this regard, the basis for
providing additional guarantees of integrated learning by creating an adapted educational environment should be
special educational needs of a child with disabilities. The individual learning design should be guided by potential
mental possibilities, in accordance with the International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF).
Keywords: musculoskeletal disorders (MSDs), special educational needs, psychological and pedagogical
support.
Children with musculoskeletal disorders (MSDs)
are the focus of attention of defectologists, psychologists, special educators, speech therapists and clinicians. There is an actively developing network of special preschool and school institutions to ensure adapted
quality education and effective rehabilitation of students in the system of general education [7]. The specific orientation of psychological and pedagogical support of students with MSDs is associated with qualified
personnel, material and methodological organization.
Practice proves a success of integrated teaching of
children with MSDs in mass school due to the organized individual learning trajectory with gentle day regime, supportive therapy, differentiated psychological,

correctional and pedagogical help [1]. The complex approach to form the system of targeted psychological
and pedagogical support for students with limited
health opportunities allows expanding methodological
facilities of special institutions and improving prognostic diagnosis of children with motor pathology.
Integrated students with MSDs to the modern educational space, it is important to consider the recommendations of Psychological-medical-pedagogical
commission (PMPC) to project an individual educational trajectory. According to the Federal State Educational Standard under Limited Health Opportunities, it
is necessary to account both the general special educational needs for deviant development and specific features of motor impairments [5].
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Motor deprivation causes specific difficulties in
educational and cognitive activities associated with
motor difficulties, lagging in speech, intellectual, emotional and social development, which determine special
educational needs. Students with MSDs need to study
an adapted basic educational program based on the
PMPC conclusion, depending on the degree of intelligence and overall developmental assessment to evolve
the universal educational actions [8].
The problem of social integration of children with
motor disorders in a society is actual, the success of
which depends on the individual characteristics. It lets
to accumulate a social experience, overcome communication barriers, build up inner confidence in space orientation, adequate self-presentations and increased social status. In this regard, there is the need to solve,
along with general, special tasks aimed at rehabilitation, correction and compensation of impaired and undeveloped psychic functions to prevent secondary developmental abnormalities [3]. The adequately created
and adapted educational environment in the process of
training and education provides effective social integration of children with motor pathology.
The presence of early psychogenic trauma due to
the development pathology and negative impact of microsocial environment can provoke intrapersonal conflicts and, as a result, socio-psychological maladaptation. The important role is played by timely psychodiagnostics, prevention and psychocorrection of mental
and behavioral disorders. It is necessary to account features and severity of various types of cerebral palsy using the systematic approach of psychological and pedagogical support of students with MSDs in a social rehabilitation. It should include the following areas:
1. clinical and psychological direction, with account of etiopathogenesis and clinical picture of the
musculoskeletal pathology;
2. psychological and pedagogical direction in the
process of training and education;
3. socio-psychological direction in order to organize an adapted educational environment;
4. psycho-correctional direction with a qualified
assistance for needy families.
Polymorphic specificity of the musculoskeletal
pathology is associated with a complex lesion of the
central nervous system in combination with motor disorders. Cerebral palsy (CP) is the most studied musculoskeletal disorder. The pathological motor activity
mechanism of CP is caused by the locomotion ontogenesis lesion and is associated with the entire vertical system damage of motor regulation. It determines the complex combined structure of neuropsychiatric disorders
and disproportionate nature of mental development.
The heterogeneous mental problem due to special educational needs requires systematic approach to the psychological and pedagogical support of students with
MSDs [6].
Children with motor pathology may have different
disability degree established by medical and social examination. In this regard, the basis for providing additional guarantees of integrated learning by creating an
adapted educational environment should be special educational needs of a child with disabilities [4].
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Associated with the principles of subjectocentrism, continuity and development anticipation, a new
subjectivity of education is aimed at creating an adequate choice and projecting an individual trajectory of
learning due to the special educational needs of students with MSDs. In accordance with the International
Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF), the individual learning project should be guided
by potential mental possibilities. The main factor of
successful integrated training of children with MSDs in
a general educational organization is a creation of such
educational conditions that would meet special educational needs of students [2].
References
1. Activities of teachers, subject teachers, class
teachers in studying children with disabilities in an educational space: methodic materials for teachers, subject teachers, class teachers of educational organizations (Series: “Inclusive education of disabled children,
with limited health opportunities in general education
organizations”) / O.G. Prikhodko et al. − Moscow State
Pedagogical University, 2014. − 227 p.
2. The Law “On the social protection of persons
with disabilities in the Russian Federation”: dated November 24, 1995 №181-FL (amended on December 28,
2013, amended on November 01, 2014). − Moscow:
Normatika, 2014. − 194 p.
3. Organization of special educational conditions
for children limited health opportunities in educational
institutions: methodological recommendations / Ed.
S.V. Alekhin. − Moscow City Psychological-Pedagogical University, 2012. − 92 p.
4. Letter of the Russian Federation Ministry of
Education and Science dated March 11, 2016 №VK452/07 “About introduction of the Federal State Educational Standard under limited health opportunities”.
URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/71354376/paragraph/1
:0.
5. The Order of the Russian Federation Ministry
of Education and Science dated December 19, 2014
№1598 “About approval of the federal state primary
general educational standard for students with disabilities”.
URL:
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnyepravovye-akty/view/174334220/.
6. Sergienko E.A. Mental model as a new research paradigm of cognitive psychology // Kazan University science letters. Series Humanities. 2015. № 4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/modelpsihicheskogo-kak-novaya-issledovatelskaya-paradigma-kognitivnoy-psihologii.
7. Fetalieva L.P., Shikhalieva S.Kh., Karaeva
S.A. Teaching methods of students with special educational needs // Innovation Science. 2016. №1-2 (13).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metodyobucheniya-mladshih-shkolnikov-s-osobymiobrazovatelnymi-potrebnostyami.
8. The universal educational actions formation in
a primary school: from action to thought. The system
of tasks: teacher manual / A.G. Asmolov, G.V. Burmenskaya, I.A. Volodarskaya et al.; ed. A.G. Asmolov.
− 20th ed. − Moscow: Education, 2011. – 159 p.

58

The scientific heritage No 47 (2020)

SOCIAL SCIENCES
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО ВОПРОСАМ ВИЧИНФЕКЦИИ
Кузнецова Е.В.
ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России, Россия, Киров
заместитель декана педиатрического факультета,
старший преподаватель кафедры социальной работы
STUDENT YOUTH AWARENESS ON HIV INFECTION
Kuznetsova E.
Kirov State Medical University, Russia, Kirov
Deputy Dean of the Faculty of Pediatrics, Senior Lecturer,
Department of Social Work
Аннотация
Данная статья посвящена одной из актуальных тем в рамках изучения социально-значимых заболеваний – проблеме информированности студенческой молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции. В статье представлен анализ результатов уровня осведомленности о проблеме ВИЧ-инфекции студентов Кировских вузов.
Abstract
This article is devoted to one of the pressing topics in the study of socially significant diseases - the problem
of awareness of students about HIV infection. The article presents an analysis of the results of the level of awareness of the problem of HIV infection among students of Kirov universities.
Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), студенческая молодежь, ВИЧ-инфекция.
Keywords: human immunodeficiency virus (HIV), students, HIV infection.
Противодействие распространению ВИЧинфекции невозможно без изучения возрастного и
социально-медицинского статуса лиц, относящихся
к наиболее уязвимым группам по риску наиболее
вероятного заражения этой инфекцией. Распределение ВИЧ-инфицированных по возрастам показывает, что это болезнь молодых людей. Согласно характеристикам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наиболее уязвимой категорией
является молодежь в возрасте до 30 лет, что составляет около 80% от общего числа инфицированных.
ВОЗ считает, что эффективность решения проблемы ВИЧ является безотлагательной задачей в
области общественного здравоохранения. Важным
фактором, влияющим на распространение вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) среди населения
по-прежнему является недостаточная информированность, особенно среди людей молодого возраста.
Для изучения степени осведомленности студенческой молодежи г. Кирова по вопросам ВИЧинфекции было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 329 обучающихся 3 курса вузов города Кирова: Кировского
государственного медицинского университета,
Вятского государственного университета и Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Использовался метод сбора информации –
анонимное анкетирование. Совокупная выборка респондентов Кировского ГМУ составила 118 студен-

тов лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов, 64% девушек от общего числа
опрошенных и 36% юношей.
На вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали
ВИЧ-инфекцию?», ответы распределились следующим образом - 100% правильный ответ, что ВИЧинфекция - это вирусное заболевание, имеющее
особенности течения и специфические способы передачи от человека к человеку, дали студенты Кировского ГМУ, обучающиеся ВятГУ дали правильное определение – в 97% ответах, а студенты Вятской ГСХА – в 94,8%.
84% студентов Кировского ГМУ различают
понятия ВИЧ-инфекция и СПИД, 65% обучающихся Вятской ГСХА знают, что такое ВИЧ и
СПИД, и лишь 54% опрошенных ВятГУ разводят
данные понятия.
При ответе на вопрос: «Может ли проблема
ВИЧ-инфекции коснуться Вас лично?» 64% обучающихся Кировского ГМУ, 67% Вятской ГСХА и
80% ВятГУ уверены, что проблема ВИЧ-инфекции
их лично не коснется, тогда как 31% опрошенных
Кировского ГМУ, 23% Вятской ГСХА и 14%
ВятГУ думают обратное.
На вопрос: «Какое влияние на организм человека оказывает ВИЧ-инфекция?» были получены
следующие ответы - 100% анкетируемых Кировского ГМУ осведомлены, что ВИЧ-инфекция разрушает иммунную систему организма. Высокий
процент отмечен в ответах респондентов Вятской
ГСХА (90%) и ВятГУ (83%).
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Студентов попросили отметить пути передачи
ВИЧ-инфекции, большинство респондентов университетов указали несколько вариантов путей передачи ВИЧ-инфекции. У студентов всех вузов есть
представления о способах заражения ВИЧинфекцией через драку с ВИЧ-инфицированным,
от матери к ребенку (через грудное молоко). Но
присутствует небольшой процент в ответах опрошенных вузов, где студенты ошибочно полагают,
что заражение может произойти через укусы насекомых (по 12% ВятГУ и Вятской ГСХА), через поцелуи (19% ВятГУ, 9% Вятской ГСХА и 6% Кировский ГМУ), при курении (12% ВятГУ, 2% Вятской
ГСХА и 1,6% Кировского ГМУ), при рукопожатии
(7% Вятской ГСХА, 2% ВятГУ), через плавание в
бассейне (3,5% Вятской ГСХА и 1% ВятГУ).
Студентам был задан вопрос: «Кто, по Вашему
мнению, входит в группы с наиболее высоким
риском заражения и передачи ВИЧ-инфекции?» ответы обучающихся Вятской ГСХА распределились следующим образом: лица, имеющие случайные сексуальные связи (93%); лица, употребляющие инъекционные наркотики (82%); лица, предоставляющие коммерческие сексуальные услуги
(68%); клиенты маникюрных и педикюрных салонов (39%) и студенты, учащаяся молодежь (37%).
Ответы студентов ВятГУ: лица, имеющие случайные сексуальные связи (96%); лица, употребляющие инъекционные наркотики (78%); лица,
предоставляющие коммерческие сексуальные
услуги (72%); лица с нетрадиционной сексуальной
ориентацией (52%) и клиенты маникюрных и педикюрных салонов (29%).
100% студентов Кировского ГМУ и ВятГУ ответили правильно, что при сдаче анализа крови на
ВИЧ можно обнаружить ВИЧ-инфекцию у человека, анкетируемые Вятской ГСХА ответили правильно (96%), а 4% решили, что ВИЧ-инфекцию
можно обнаружить по внешнему виду.
Большая часть студентов из всех трех вузов
осведомлены о скрытом периоде заболевания, так
называемом «сером окне», но 4% Вятской ГСХА и
2% ВятГУ об этом не знают. Затруднились ответить
на этот вопрос 3% Кировского ГМУ, 9% Вятской
ГСХА и 10% ВятГУ.
На вопрос: «Может ли ВИЧ-инфицированная
женщина родить здорового ребенка?» положительно ответили 67% респондентов Кировского
ГМУ, 61% Вятской ГСХА, 57% ВятГУ.
Студентам был задан вопрос есть ли лекарства,
способные улучшить и продлить жизнь ВИЧинфицированному человеку, подавляющее большинство респондентов всех вузов знают, что такие
лекарства существуют. Не в полном объеме владеют информацией студенты Кировского ГМУ и
Вятской ГСХА (по 2%) и 5% ВятГУ. Затруднились
ответить на вопрос 4% студентов Кировского ГМУ,
14% ВятГУ, 18% Вятской ГСХА.
Среди всех опрошенных студентов 92% Кировского ГМУ, 91% Вятской ГСХА и 78% ВятГУ
осведомлены, что процесс лечения при ВИЧинфицировании протекает пожизненным, длительным и скрупулезным приемом назначенных врачом
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препаратов. Но при этом, все же малая часть респондентов от каждого вуза полагает, что лечение
проходит в течение 5-7 дней и одномоментным введением лекарственного препарата и быстрым излечением.
На вопрос: «Располагаете ли Вы достоверными сведениями об уровне распространенности
ВИЧ-инфекции на территории Вашего проживания?» были получены следующие данные - более
половины опрошенных респондентов, а именно
57% Кировского ГМУ, 75% Вятской ГСХА, 52%
ВятГУ не считают, что обладают достоверными
знаниями об уровне распространенности ВИЧинфекции. Затруднились ответить 5% студентов
Кировского ГМУ, 6% Вятской ГСХА, 19% ВятГУ.
Владеют достоверной информацией – 38% Кировского ГМУ, 32% ВятГУ, 18% Вятской ГСХА.
На вопрос: «Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ при постоянном использовании презервативов во время сексуальных контактов?» отрицательно ответили только 5% анкетируемых Кировского ГМУ, по 7% обучающихся Вятской ГСХА
и ВятГУ. Абсолютное большинство студентов
знают, что презерватив в тысячу раз снижает риск
инфицирования во время сексуального контакта.
Основная часть респондентов всех вузов знает,
куда надо обратиться, чтобы сдать анализ на ВИЧинфекцию. Но достаточное количество обучающихся - 32% ВятГУ и 28% Вятской ГСХА - не
имеет представления. Большая часть респондентов
Кировского ГМУ (80%) и Вятской ГСХА (56%)
сдавали тест на ВИЧ-инфекцию, отрицательно ответили на этот вопрос 62% анкетируемых ВятГУ.
Толерантное
отношение
к
ВИЧинфицированным наблюдается у значительного количества студентов – 85% Кировского ГМУ, 79%
Вятской ГСХА, 77% ВятГУ. Но 4,3% опрошенных
Кировского ГМУ, 5% ВятГУ и 9% Вятской ГСХА
ответили, что перестали бы общаться с другом, у
которого будет обнаружен ВИЧ. Затруднились ответить на вопрос 11% Кировского ГМУ, 12% Вятской ГСХА и 18% ВятГУ.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что осведомленность
молодежи по вопросам ВИЧ находится на таком
уровне, который позволит большинству молодежи
не попасть в группы риска заражения ВИЧинфекцией, но среди них есть немалое количество
и тех, кто все же находится в зоне риска. Об этом
можно судить по отрицательному отношению учащихся к ВИЧ-инфицированным людям и недостатком информации о путях заражения ВИЧ.
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