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Анотація 

На досліджуваних територіях перевищень свинцю, кадмію, цинку та міді не виявлено у ґрунтах, лісо-

вих насадженнях, луках та пасовищ. Найнижчий вміст важких металів був у ґрунтах, на яких вирощували 

сою, а саме 0,05 мг/кг, в порівнянні з ґрунтами на яких вирощували пшеницю, озимий ріпак та кукурудзу. 

Концентрація свинцю у ґрунті, на якому вирощували сою, в порівнянні з ґрунтами на яких вирощували 

пшеницю, озимий ріпак та кукурудзу була нижчою відповідно у 0,45; 0,62 та 0,71 рази. Концентрація ва-

жких металів у ґрунті лісових насаджень на початку лісу була вища порівняно з центральною частиною 

лісу. У ґрунті на початку лісового масиву вміст свинцю, кадмію, цинку та міді був вищим порівняно з тим, 

який відібрався у центральній частині лісових насаджень відповідно у 1,28; 1,25; 1,16 та 1,13 рази. У ґрунті 

пасовищ виявлено вищий вміст важких металів, зокрема, свинцю, кадмію, цинку та міді було більше у 

1,13; 1,14; 1,14 та 2,22 рази порівняно з грантами луків. Аналіз забруднення важкими металами грантів 

луків і пасовищ показав, перевищень гранично допустимих концентрацій свинцю, кадмію, цинку та міді 

не виявлено. 

Аналіз забруднення ґрунтів важкими металами показав, що найвищий коефіцієнт небезпечності сви-

нцю виявлено у ґрунті на якому вирощували пшеницю, а найнижчий коефіцієнт небезпечності свинцю та 

кадмію спостерігалося на ґрунтах луків. 

Abstract 

In the studied areas, excess lead, cadmium, zinc and copper were not detected in soils, forests, meadows and pastures. 

The lowest content of heavy metals was in soils on which soybeans were grown (namely 0.05 mg / kg) compared to soils 

on which wheat, winter rape and corn were grown. The concentration of lead in the soil on which soybeans were grown, in 

comparison with the soils on which wheat, winter rape and corn were grown, was lower by 0.45, respectively; 0.62 and 

0.71 times. The concentration of heavy metals in the soil of forest plantations at the beginning of the forest was higher 

compared to the central part of the forest. In the soil at the beginning of the forest massif the content of lead, cadmium, zinc 

and copper was higher in comparison with that which was selected in the central part of the forest plantations by 1.28; 1.25; 

1.16 and 1.13 times. In the soil of pastures found a higher content of heavy metals, in particular, lead, cadmium, zinc and 

copper was higher in 1.13; 1.14; 1.14 and 2.22 times compared to bow grants. Analysis of heavy metal contamination of 

meadow and pasture grants showed that the maximum permissible concentrations of lead, cadmium, zinc and copper were 

not detected. 

Analysis of soil contamination by heavy metals showed that the highest risk factor for lead was found in the soil on 

which wheat was grown, and the lowest risk factor for lead and cadmium was observed in meadow soils. 

Ключові слова: ґрунт, важкі метали, свинець, цинк, мідь, кадмій, гумус, моніторинг, забруднення, 

концентрація. 

Keywords: soil, heavy metals, lead, zinc, copper, cadmium, humus, monitoring, pollution, concentration. 

 

Постановка проблеми. Проблема забруд-

нення довкілля важкими металами весь час загост-

рюється і нині набула загрозливих розмірів. Таке 

забруднення веде до негативних наслідків для жи-

вих організмів. Тому питання вивчення шляхів на-

дходження важких металів у ґрунти та воду та засо-

бів захисту від них має важливе значення в умовах 

техногенного навантаження сьогодення [2,4]. Ва-

жкі метали належать до пріоритетних глобальних 

забруднювальних речовин довкілля. За своєю хімі-

чною структурою важкі метали є простими хіміч-

ними елементами, але у довкіллі і живому організмі 

поводять і виявляють себе неоднозначно: складно, 

багатогранно і навіть парадоксально. Беруть участь 

у біологічних процесах, входять до складу тканин 

та багатьох ферментів живих організмів, можуть 

бути активаторами або інгібіторами дії ферментів. 

Важкі метали стійкі у довкіллі. Важкі метали та їхні 
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сполуки здатні мігрувати і перерозподілятися у се-

редовищі існування [10].  

Серед основних із них є важкі метали: кадмій, 

цинк, свинець, мідь, ртуть та ін. Відомо, що ці ме-

тали завдяки включенню в колообіг мігрують у 

живі організми, де накопичуються у великих кіль-

костях, що сприяє підвищенню ризику до різного 

виду захворювань [5].  

Науково-господарські дослідження з вивчення 

забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю в 

умовах техногенного забруднення ґрунтів важкими 

металами та впливу агрохімічних і екологічних за-

ходів на якість продукції проводили на території в 

умовах сільськогосподарських угідь фермерського 

господарства.  

При проведенні моніторингу забруднення сви-

нцем, кадмієм, цинком і міддю дослідного матері-

алу використовували загальноприйняті методи. 

Для вивчення концентрації свинцю, кадмію, цинку 

і міді у ґрунті проводили відбір його з кожного поля 

методом конверту на глибині оранки. Із кожного 

поля було відібрано 4 зразки ґрунту, які у поліети-

ленових пакетах з етикетками, на яких відмічено 

номер вихідного зразка, номер поля, глибина від-

бору та найменування господарства, направлялися 

в лабораторію [13,14].  

Відбирання проб ґрунту є важливим для його 

дослідження, яке полягає у визначенні поширення і 

ступеня забруднення ділянки, що досліджується. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Природне забруднення ґрунтів є результатом над-

ходженням важких металів та їх різних форм з ма-

теринських порід та глибинних рудних родовищ 

корисних копалин. В умовах інтенсивного антропо-

генного впливу надходження важких металів у аг-

роекосистему перевищує її захисні властивості. Це 

призводить до зниження врожайності та якості про-

дукції рослинництва, робить її небезпечною для 

людей і тварин [9,12].  

Потрапляючи у ґрунт, важкі метали постійно 

мігрують, переходячи в ту, чи іншу форму хімічних 

сполук. Їхня частина піддається гідролізу, інші мо-

жуть утворювати важкорозчинні сполуки та закріп-

люватися у ґрунтовому середовищі. У ґрунті важкі 

метали можуть знаходитися у трьох станах: необ-

мінному, обмінному, водорозчинному [3]. Причому 

в процесах акумуляції та трансформації металів 

приймають участь всі види вбирної здатності ґрун-

тів. Рослини, як і всі живі організми, можуть проти-

діяти підвищенню концентрації важких металів 

лише до певної межі. А подальше збільшення їхньої 

концентрації веде до пригнічення і загибелі живих 

організмів. Наслідком накопичення важких металів 

у верхніх шарах ґрунту є збіднення видового складу 

рослин та мікроорганізмів і погіршення умов росту 

та розвитку культурних рослин [6,7]. Забруднення 

ґрунту є результатом господарської діяльності у 

минулому і зараз. Найчастіше ґрунт забруднюється 

сполуками металів та органічними речовинами. За-

бруднення сільськогосподарських земель важкими 

металами приводить до зменшення врожаю та під-

вищення їх вмісту в сільськогосподарській продук-

ції. Збільшення кількості важких металів на луках 

відбувається переважно у поверхневих (до 5 см) 

шарах ґрунту. Вони безпосередньо споживаються 

тваринами під час випасу. Важкі метали є токсич-

ними і перешкоджають активності мікрофлори ґру-

нту. Їх концентрація у ґрунті може зберігатися 

впродовж десятиліть і навіть століть [8,11].  

Мета – дослідити рівень забруднення важкими 

металами ґрунтів фермерського господарства та за-

ходи щодо підвищення їх якості. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження з 

вивчення забруднення свинцем, кадмієм, цинком і 

міддю в умовах техногенного забруднення ґрунтів 

важкими металами та впливу агрохімічних і еколо-

гічних заходів на якість продукції проводили на те-

риторії в умовах сільськогосподарських угідь фер-

мерського господарства колективних та індивідуа-

льних власників Шаргородського району. Ґрунти 

колективних та індивідуальних власників сірі та те-

мно сірі лісовий опідзолений, вміст гумусу в шарі 

0-30 см коливається від 1,9 до 2,5%. Реакція кисло-

тного розчину слабо кисла та близька до нейтраль-

ної. Що дозволяє вирощування більшість сільсько-

господарських культур. 

Результати досліджень відображені в таблиці 1 

показують, що концентрація важких металів в ґру-

нтах не перевищує гранично допустимі рівні.  

У ґрунті, на якому вирощували сою, концент-

рація свинцю, кадмію, цинку та міді була нижча за 

гранично допустимі рівні відповідно у 120 рази, 4,1, 

3,8 та 1,2 рази. У ґрунтах, на яких вирощували ку-

курудзу, концентрація свинцю була нижча за гра-

нично допустимі рівні у 85,7 рази, кадмію – 38,8, 

цинку – 2,5 та міді у 1,7 рази відповідно. 

Таблиця 1. 

Концентрація важких металів у ґрунті, мг/кг 

Важкі метали ГДК 
Ґрунт, на якому вирощувалася продукція 

Озимий ріпак Соя Пшениця Кукурудза 

Свинець 6,0 0,08 0,05 0,11 0,07 

Кадмій 0,7 0,013 0,017 0,015 0,018 

Цинк 23 10 6,0 6 0,09 

Мідь 3,0 2,0 2,5 2,8 2,8 

 

Ґрунти, які були задіяні під вирощування пше-

ниці мали менший вміст важких металів порівняно 

з гранично допустимими рівнями зокрема по сви-

нцю у 54,5 рази, кадмію, цинку та міді у 46,6; 3,8; 

1,7 рази. 

У ґрунтах, на яких вирощували озимий ріпак, 

було менше свинцю, кадмію, цинку та міді порів-

няно з граничнодопустимими концентраціями від-

повідно у 75; 53,8; 2,3 та 1,5 рази. 
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Водночас необхідно відмітити, що найнижчий 

вміст важких металів був у ґрунтах, на яких виро-

щували сою, (а саме 0,05 мг/кг) в порівнянні з ґру-

нтами на яких вирощували пшеницю, озимий ріпак 

та кукурудзу. Концентрація свинцю у ґрунті, на 

якому вирощували сою, в порівнянні з ґрунтами на 

яких вирощували пшеницю, озимий ріпак та куку-

рудзу була нижчою відповідно у 0,45; 0,62 та 0,71 

рази. 

Концентрація свинцю у гранті, на якому виро-

щували пшеницю, в порівнянні з ґрунтами на яких 

вирощували сою, озимий ріпак та кукурудзу була 

нижчою відповідно у 2,2 рази; 1,4 та 1,57 рази.  

В ґрунтах на яких вирощували озимий ріпак 

найвищий вміст важких металів був по кадмію по-

рівняно з свинцем у 12,6 рази, цинком – 0,001, та 

міддю у 0,006 рази. 
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7
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8
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озимий ріпак соя пшениця кукурудза

 
Рис. 1. Інтенсивність забруднення ґрунтів важкими металами, мг/кг 

 

Цинку у ґрунтах, на яких вирощували озимий 

ріпак, було більше порівняно з ґрунтами, на яких 

вирощували сою та пшеницю у 1,6 рази, кукурудзу 

– 1,1 рази.  

У ґрунтах, на яких вирощували пшеницю та 

кукурудзу, міді також було більше порівняно з ґру-

нтами, на яких вирощували сою у 1,1рази та озимий 

ріпак – 1,4 рази відповідно. 

 Інтенсивність забруднення ґрунтів лісових на-

саджень 

Внаслідок різкого підвищення за останні деся-

тиріччя антропогенного впливу на природні ком-

плекси особливого практичного значення в оцінці 

біосферних функцій лісу набуває дослідження стій-

кості лісових екосистем. Незворотні зміни у приро-

дних ландшафтах відбуваються внаслідок госпо-

дарської діяльності людини. Вони зумовлені ком-

плексом факторів, які сприяють дестабілізації 

існуючих зв’язків у біогеоценозі та ведуть до пору-

шення рівноваги в його структурі. 

Для характеристики сучасного стану лісового 

біогеоценозу та прогнозування майбутнього функ-

ціонування лісів необхідне проведення всебічних 

моніторингових досліджень лісових екосистем, ва-

жливою частиною яких є дослідження вмісту та ро-

зподілу важких металів у системі фітоценоз – підс-

тилка – ґрунт. Для того, щоб оцінити масштаби ан-

тропогенного забруднення навколишнього 

середовища, необхідно знати закони існування кон-

кретних екосистем у природних умовах. 

Тому актуальним є вивчення питань щодо кі-

лькісних показників забруднення ґрунтів важкими 

металами, закономірностей їх територіального роз-

поділу та міграції по ґрунтовому профілю, розро-

бки засобів управління цими процесами для зни-

ження негативної їх дії на ґрунт і сільськогосподар-

ські рослини. 

Лісові насадження на досліджуваних терито-

ріях включають переважно змішані види наса-

джень. Як правило, вони включають граб, дуб, 

липу. Виявлені також суцільні насадження перева-

жно дерев хвойних порід.  
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Таблиця 2. 

Концентрація важких металів у ґрунтах лісових насаджень, мг/кг 

Важкі метали ГДК 
Ґрунти відібрані 

на початку лісових масивів в центрі лісових масивів 

Свинець 6,0 0,06 0,047 

Кадмій 0,7 0,010 0,08 

Цинк 23 7 6 

Мідь 3 0,17 0,15 

 

Результати досліджень, що відображені в таб-

лиці 6 свідчать про те, що у ґрунті, який був відіб-

раний на початку лісових насаджень, концентрація 

свинцю, кадмію, цинку та міді була нижча за грани-

чно допустимі рівні відповідно у 100, 70, 2,3 та 17 

рази. В ґрунтах, відібраних по центру лісових наса-

джень концентрація свинцю була нижча за грани-

чно допустимі концентрації у 129 рази, кадмію – у 

58 рази, цинку та міді – у 3,8 і 20 рази відповідно. 

Водночас необхідно відмітити, що концентра-

ція важких металів у ґрунті лісових насаджень на 

початку лісу була вища порівняно з центральною 

частиною лісу. 

Так, у ґрунті на початку лісового масиву вміст 

свинцю, кадмію, цинку та міді був вищим порів-

няно з тим, який відібрався у центральній частині 

лісових насаджень відповідно у 1,28; 1,25; 1,16 та 

1,13 рази. 

0,06
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Рис. 2. Інтенсивність забруднення ґрунтів, відібраних у різних частинах лісових насаджень 

 

Найвища різниця по концентрації важких ме-

талів у ґрунті виявилась по свинцю і кадмію. Зок-

рема, свинцю було більше у ґрунті, який відібрали 

на початку лісових масивів у 1,28 рази та 1,25 рази 

порівняно з ґрунтом з центральних частин лісових 

масивів. 

Інтенсивність забруднення ґрунтів луків і па-

совищ 

Луки та пасовища на досліджуваних терито-

ріях включають ґрунто- захисні зони, на яких рос-

туть переважно низькопродуктивні злакові трави. 

Дані території використовують як пасовища 

для тварин.  

На луках і пасовищах не проводиться піджив-

лення трав мінеральними речовинами, що усуває 

забруднення їх важкими металами. 

Таблиця 3. 

Забруднення ґрунтів луків та пасовищ, мг/кг 

Важкі метали ГДК 
Ґрунти 

Луки Пасовища 

Свинець 6,0 0,04 0,045 

Кадмій 0,7 0,007 0,008 

Цинк 23 7,2 8,2 

Мідь 3 0,18 0,4 
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Луки характеризуються більш зволоженим 

ґрунтом та вищою інтенсивністю заростання тра-

вою. 

Аналіз забруднення важкими металами грантів 

луків і пасовищ показав, перевищень гранично до-

пустимих концентрацій свинцю, кадмію, цинку та 

міді не виявлено. Так, концентрація свинцю, кад-

мію, цинку та міді у ґрунті луків була нижча за гра-

нично допустимі концентрації відповідно у 150; 

100; 3,2; та 16,7 рази. В ґрунтах пасовищ виявлено 

менше свинцю, кадмію, цинку та міді відповідно у 

133; 87; 2,8 та 7,5 рази порівняно з гранично допус-

тимим рівнем. 

У ґрунті пасовищ виявлено вищий вміст важ-

ких металів, зокрема, свинцю, кадмію, цинку та 

міді було більше у 1,13; 1,14; 1,14 та 2,22 рази порі-

вняно з грантами луків. 

Найвища різниця між концентраціями цих ме-

талів була по міді, найнижча – майже на одному рі-

вні за свинцем, кадмієм і цинком.  

Аналіз забруднення ґрунтів важкими металами 

показав, що найвищий коефіцієнт небезпечності 

свинцю виявлено у ґрунті на якому вирощували 

пшеницю, а найнижчий коефіцієнт небезпечності 

свинцю та кадмію спостерігалося на ґрунтах луків.  
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Рис. 3. Інтенсивність забруднення ґрунтів луків та пасовищ важкими металами 

 

Забруднення сільськогосподарських земель ва-

жкими металами приводить до зменшення врожаю 

та підвищення їх вмісту в сільськогосподарській 

продукції. Збільшення кількості важких металів на 

луках відбувається переважно у поверхневих (до 5 

см) шарах ґрунту. Вони безпосередньо спожива-

ються тваринами під час випасу. Важкі метали є то-

ксичними і перешкоджають активності мікрофлори 

ґрунту. Їх концентрація у ґрунті може зберігатися 

впродовж десятиліть і навіть століть. 

До сильнозабруднених належать ґрунти, в 

яких вміст важких металів у декілька разів переви-

щує ГДК і які мають внаслідок забруднення низьку 

біологічну активність та продуктивність, зазнали 

істотних змін фізико-хімічних та біологічних хара-

ктеристик. Вміст важких металів на цих ґрунтах за-

звичай у рослинній продукції перевищує встанов-

лені норми. До середньо забруднених належать 

ґрунти, у яких установлено перевищення ГДК без 

видимих змін властивостей, до слабкозабруднених 

– вміст важких металів у яких не перевищує ГДК, 

але вищий від природного фону. 

Таблиця 4. 

Коефіцієнт небезпечності важких металів 

Ґрунти сільськогосподарського призначення 
Важкі метали 

Свинець Кадмій Цинк Мідь 

Озимий ріпак 0,013 0,018 0,43 0,66 

Соя 0,008 0,024 0,26 0,83 

Пшениця 0,018 0,021 0,26 0,93 

Кукурудза 0,011 0,026 0,39 0,93 

Лісовий масив 0,01 0,014 0,30 0,05 

Луки 0,007 0,01 031 0,06 

Пасовища 0,008 0,11 0,35 0,13 
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Найвищий коефіцієнт небезпечності кадмію 

виявлено на ґрунтах пасовищ. У ґрунтах на яких ви-

рощували озимий ріпак коефіцієнт небезпечності 

цинку був найвищий, а у ґрунтах на яких вирощу-

вали сою та пшеницю – найнижчий. Коефіцієнт не-

безпечності міді був найвищий у ґрунтах на яких 

вирощували пшеницю та кукурудзу, а найнижчий у 

ґрунтах лісових масивів. 

Для зниження інтенсивності забруднення ґру-

нтів пропонуємо зменшити застосування в рослин-

ництві мінеральних добрив, пестицидів та гербіци-

дів.  

Мінеральні добрива замінити на органічні мік-

родобрива, використання посліду та сидератів. які 

суттєво знижують забруднення важкими металами 

грунтів. 
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Анотація 

Здорове харчування населення залежить від здоров'я ґрунту. Для підвищення рівня екологічної без-

пеки потрібно розробити наукові засади оцінки екологічних ризиків комплексного застосування пестици-

дів за інтенсивного землеробства і садівництва та розробити пропозицій для зниження забруднення ґрунтів 

токсичними речовинами, важкими металами, відновити родючість ґрунтів та підвищити якість рослинни-

цької сировини із зернових культур, вирощених на звільнених від інтенсивного садівництва ґрунтах. 

Abstract 

Healthy nutrition of people depends on soil health. In order to increase the level of environmental safety it’s 

necessary to develop scientific principles of environmental risks assessing of integrated pesticide use in intensive 

agriculture and horticulture. One more important thing is to work out the ways of reduction of soil contamination 

with the toxic substances, heavy metals, restore soil fertility and improve the quality of crops grown on soils free 

from intensive horticulture. 

Ключові слова: ґрунт, деградація, інтенсифікація, родючість, інтенсифікація сільського господарс-

тва, інтенсивне садівництво. 

Keywords: soil, degradation, intensification, fertility, intensification of agriculture, intensive horticulture. 

 

Постановка проблеми. Сільське господарс-

тво України належить до пріоритетних галузей на-

ціональної економіки, розвиток якого сприяє підви-

щенню матеріального добробуту населення, зміц-

ненню економічної та продовольчої безпеки 

держави, збільшення її експортного потенціалу [6].  

Україна є однією з провідних аграрних держав 

Європи з великими можливостями виходу на євро-

пейський ринок сільськогосподарської продукції. 

Ключовою ланкою аграрного виробництва є ґрунт. 

Функції ґрунтів впливають як на стан ландшафтів, 

так і на стан біосфери в цілому, а через них – на як-

ість середовища існування людства. Крім того, ґру-

нтовий покрив, як основа сільськогосподарського 

виробництва, визначає у багатьох випадках регіо-

нальну специфіку землекористування. 

На сьогоднішній день сільське господарство 

України зазнало низки проблем екологічного хара-

ктеру через значне скорочення заходів з хімічної 

меліорації, застосування фізіологічно кислих та лу-

жних добрив інтенсифікуються процеси підкис-

лення та підлуження ґрунтів, що обмежує отри-

мання високих та якісних урожаїв сільськогоспо-

дарських культур. 

Такими проблемами стали втрата ґрунтами 

природної родючості, їх деградація, виснаження, 

поширення вітрової та водної ерозії, забруднення 

довкілля засобами хімізації, радіонуклідами, важ-

кими металами, відходами тваринництва тощо. Це 

призводить до погіршення якісного стану сільсько-

господарських земель, а отже і продукції отриманої 

з неї [14]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Україна володіє величезним земельним потенціа-

лом та водночас їй притаманний високий рівень ро-

зораності ґрунтів, що задіяні під виробництвом 

сільськогосподарської продукції. Так за рейтингом 

розораних країн світу у 2017 році Україна посіла 

перше місце з площею орних земель 33,5 млн га., 

який становить 5,7 % території Європи. З 60 млн га 

території країни понад 70 % становлять сільського-

сподарські угіддя. Вчені вважають, що негативним 

наслідком високого ступеня розораності ґрунтів в 

країні стає їх деградація [7]. 

Сучасний стан ґрунтового покриву визнача-

ється, в першу чергу, діяльністю людини. У су-

часних умовах розвитку людства проблема дегра-

дації земель набула загальнопланетарного харак-

теру. Закон України «Про охорону земель» трактує 

деградацію ґрунту як погіршення корисних власти-

востей та родючості ґрунту внаслідок впливу при-

родних чи антропогенних факторів [11]. 

 
Рисунок. 1. Карта стану ґрунтів України (Інфографіка skyworlds.net). 

Джерело: сформовано за [9]. 
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До нормативів показників деградації земель 

належать показники гранично допустимого погір-

шення стану і властивостей земельних ресурсів 

внаслідок антропогенного впливу та негативних 

природних явищ, а також нормативи інтенсивності 

використання земель сільськогосподарського при-

значення [3, 8]. 

Основними культурами, які вирощують на 

сільськогосподарських угіддях є: пшениця озима, 

кукурудза, озимий ріпак, соняшник, соя та інші. 

Останнім часом помітно збільшуються площа сіль-

ськогосподарських угідь зайнятих під садівницт-

вом, яке характеризується інтенсифікацією та висо-

ким рівнем хімізації. У зв’язку з високим економіч-

ним ефектом, пов’язаним з використанням 

препаратів для боротьби зі шкідниками і хворобами 

рослин і підвищення врожайності, їх застосування 

в усьому світі в XX ст. зросло. Тому з кожним ро-

ком в ґрунт надходить усе більша кількість пести-

цидів, мінеральних речовин, стимуляторів росту 

рослин та ін. 

З точки зору сільськогосподарського виробни-

цтва висока якість ґрунту означає забезпечення ви-

сокої продуктивності виробництва без істотної 

його деградації і забруднення навколишнього сере-

довища. Нормативами якісного стану ґрунтів укра-

їнське законодавство визначає рівень забруднення, 

оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімі-

чні властивості тощо. До деградованих земель від-

носяться: земельні ділянки, поверхня яких пору-

шена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутво-

рення, повеней, добування корисних копалин тощо; 

земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, 

з підвищеною кислотністю або засоленістю, забру-

дненими хімічними речовинами ґрунтами тощо. 

У Законі України «Про Основні засади (стра-

тегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року» зазначено: «Стан земельних 

ресурсів України близький до критичного». Су-

часне використання земельних ресурсів України не 

відповідає вимогам раціонального природокорис-

тування. Водною та вітровою ерозією уражені бли-

зько 57 % території України, понад 12 % території 

держави зазнають підтоплення. За різними критері-

ями забрудненими є близько 20 % земель України 

[10].  

 
Рисунок 2. Площа сільськогосподарських угідь України, млн га 

Джерело: складено на підставі даних [5]. 

 

Причини виникнення такої ситуації мають 

комплексний характер та історичні передумови. 

Особливо слід відзначити порушення екологічно 

збалансованого співвідношення між категоріями 

земель, зменшення території унікальних степових 

ділянок, надмірну розораність території та пору-

шення природного процесу ґрунтоутворення, вико-

ристання недосконалих технологій в сільському го-

сподарстві, промисловості, енергетиці, транспорт-

ній та інших галузях господарства, орієнтацію на 

досягнення коротко- та середньострокових еконо-

мічних вигод, ігноруючи природоохоронну скла-

дову та негативні наслідки у довгостроковій перс-

пективі [10]. 

За даними FAO, площа деградованих та непро-

дуктивних орних земель в Україні перевищує 20 % 

ріллі, тобто 6,5 млн га. Щорічно від ерозії втрача-

ється від 300 до 600 мільйонів тонн ґрунту, а вро-

жайність може бути знижена на 50 %, у залежності 

від рівня деградації [1].  

Так площа деградованих земель зросла з 70 000 

до 100 000 га на рік лише протягом останнього де-

сятиліття. Щороку через ерозію втрачається майже 

300-600 млн т ґрунту. Залежно від рівня процесів 

деградації врожайність може зменшитися до 50 %, 

а втрати від нестачі продукції складають понад 20 

млрд грн на рік [2]. 

Інтенсифікація сільського господарства сприяє 

збільшенню виробництва сільськогосподарської 

продукції. Проте надмірна інтенсифікація зумовила 

низку проблем без науково-обґрунтованого ве-

дення сільськогосподарського виробництва. Так з 

переходом галузі рослинництва на інтенсивний рі-

вень хімізації, в тому числі і галузі садівництва, 

спостерігається помітний вплив на навколишнє 
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природне середовище, зокрема на екологічний стан 

ґрунтів та рівень їх забруднення різними токсикан-

тами, що ставлять під загрозу виробництво високо-

якісної рослинницької продукції, а отже і здоров’я 

населення. Підвищення рівня інтенсифікації вироб-

ництва є однією з найважливіших проблем розви-

тку держави на сучасному етапі [6, 15].  

Термін «інтенсифікація» передбачає зростання 

напруженості, продуктивності чи дієвості. Подібна 

напруженість процесу відбивається у мірі віддачі з 

кожного фактору, який використовується або забез-

печує зростання інтенсивності сільськогосподар-

ського виробництва за допомогою повнішого вико-

ристання кожної одиниці ресурсів, збільшення про-

дуктивності праці і віддачі основного капіталу [12]. 

Інтенсифікація сільського господарства по-

винна була забезпечити насамперед підвищення ро-

дючості землі, у тому числі за рахунок широкого 

використання мінеральних і органічних добрив, 

проведення меліоративних заходів [15]. 

Процес інтенсифікації використання земель-

них угідь спрямований на отримання позитивного 

ефекту від впливу на агроекологічну систему, що 

забезпечує зростання економічної ефективності ви-

користання земель. Разом із тим, інтенсифікація без 

науково-обґрунтованого підходу може привести й 

до негативного ефекту внаслідок надмірного антро-

погенного навантаження на земельні площі: невра-

хування екологічної складової при інтенсивному 

використанні земельних угідь, вирощування та збі-

льшення площ експортно привабливих сільського-

сподарських культур без врахування сівозмін, погі-

ршення кругообігу та незбалансованого внесення 

органічної речовини, зменшення частки гумусу 

тощо. 

Визначальною умовою сучасного землеробс-

тва, в тому числі й садівництва, є підтримання на-

лежного екологічного стану ґрунтів та збереження 

їх родючості з одночасним отриманням врожаїв ви-

сокої якості сільськогосподарської продукції. По-

казники якісного стану ґрунтів потрібно визначати 

для оцінювання змін якості та родючості ґрунтів у 

процесі їх господарського використання, з метою 

запобігання деградації земельних ресурсів. 

На сьогоднішній день стратегічним завданням 

України є створення сприятливих умов для збере-

ження здоров’я та тривалості життя населення в не-

сприятливих екологічних умовах, які характеризу-

ються техногенним забрудненням об’єктів до-

вкілля: повітря, вода, ґрунти, а також продукти 

харчування. Комплекс екологічних проблем обумо-

вив негативний вплив на здоров’я населення, адже 

з забрудненого ґрунту не можна отримати екологі-

чно чисту продукцію.  

Забруднення ґрунту пестицидами та важкими 

металами небезпечно як при прямому контакті лю-

дини із забрудненим ґрунтом, так і при міграції пе-

стицидів та важких металів з ґрунту в контактуюче 

з ним середовищем (вода, повітря, рослини). Крім 

того, під дією пестицидів можуть відбуватися кіль-

кісні та якісні зміни популяцій ґрунтових мікроор-

ганізмів, зміни мікробіоценозу ґрунту, що порушу-

ють процеси самоочищення і відновлення ґрунту. 

Забруднюючі речовини, що надходять до орга-

нізму людини з їжею накопичуються та негативно 

впливають на стан здоров’я людини, знижують її 

імунітет, викликають інтоксикацію організму, при-

скорюють процеси старіння, а також інші патологі-

чні та генетичні зміни фізіологічного стану лю-

дини. У зв’язку з цим сільськогосподарська проду-

кція, особливо, та її частина, яка використовується 

для виробництва продуктів харчування, повинна 

бути не лише якісною, а й екологічно безпечною 

для життя та здоров’я людини при її споживанні. 

Основними причинами, що призвели до некон-

трольованого виробництва екологічно небезпечної 

продукції, високий ступінь забруднення ґрунтів то-

ксичними, радіоактивними, хімічними речовинами, 

а також небезпечними відходами; обмеження роз-

повсюдження та непопулярність споживання еко-

логічно безпечної продукції сільського господарс-

тва серед населення, відсутність належного право-

вого регулювання та науково не обґрунтована 

інтенсифікація сільськогосподарського виробниц-

тва [14]. 

Родючість ґрунту характеризується складним 

комплексом взаємопов'язаних і взаємообумовлених 

властивостей та факторів. Так здоровий, якісний 

ґрунт повинен мати хорошу обробку ґрунту; доста-

тню глибину; достатній, але не надмірний вміст по-

живних речовин; невелику популяцію збудників 

хвороби дерев та шкідливих комах; хороший дре-

наж ґрунту; велику популяцію корисних організ-

мів; низький вплив бур’янів; відсутність важких 

металів та інших хімікатів або токсин у ґрунті, які 

можуть завдати шкоди врожаю та екологічним по-

казникам ґрунту; стійкість до деградації та неспри-

ятливих умов. 

На здоров'я ґрунту впливають комплекс факто-

рів, що включають взаємодію біологічних, фізич-

них та хімічних властивостей ґрунту. Активні ґрун-

тові біологічні спільноти мінералізують азот, ство-

рюють структуру ґрунту та конкурують збудників 

захворювань рослин. Фізичні властивості ґрунту 

визначають його здатність зберігати та виділяти по-

живні речовини; контролювати надходження, збе-

рігання та переміщення води; забезпечують доста-

тню кількість кисню для коренів дерев і мікроорга-

нізмів. Хімічні аспекти здоров'я ґрунту включають 

присутність та доступність поживних речовин, pH 

ґрунту, ємність обміну катіонів, засоленість та ная-

вність будь-яких забруднень, таких як важкі метали 

чи стійкі залишки пестицидів, що використову-

ються для захисту саду. Збільшуючи наше розу-

міння біологічних та фізичних, а також хімічних 

властивостей ґрунту, ми зможемо підвищити стан 

здоров’я рослин, що ростуть та ґрунтах та збіль-

шити не лише потенціал урожайності вирощеної 

рослинницької продукції, але і її екологічність. 

Для покращання стану земельних угідь, збере-

ження та відтворення родючості ґрунтів потрібно: 

оптимізувати структуру земельних угідь, запрова-

дити науково обґрунтоване внесення органічних і 

мінеральних добрив; зменшити використання хімі-

чних речовин; впровадити агротехнічні, лісомеліо-
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ративні та гідротехнічні заходи щодо захисту зе-

мель від ерозії та деградації ґрунтів. Пріоритетним 

напрямком залишається повернення у ґрунт органі-

чної речовини (органічні добрива, сидерати, пожи-

вні рештки, побічна продукція, органічні відходи). 

У рамках становлення законопроекту земель-

ної реформи в Україні на нашу думку доречно було 

б відновити Постанову «Про затвердження По-

рядку розроблення проектів землеустрою», що за-

безпечують еколого-економічне обґрунтування сі-

возміни та впорядкування угідь з метою організації 

сільськогосподарського виробництва і впорядку-

вання сільськогосподарських угідь для ефектив-

ного ведення сільськогосподарського виробництва, 

забезпечення раціонального використання та охо-

рони земель, створення сприятливого екологічного 

середовища і покращення природних ландшафтів, 

впровадження землеустрою, зобов’язання прово-

дити агрохімічну паспортизацію земель, повністю 

відмовитись від спалювання стерні на полях. 

За умови подальшої інтенсифікації сільського 

господарства необхідно впроваджувати екологічно 

чисте виробництво сільськогосподарської продук-

ції, сутність якого полягає в забезпеченні відтво-

рення природних ресурсів, в тому числі ґрунтів. За-

гальна екологічна ситуація багато у чому визначає 

рівень продуктивності в агроценозах, а тому спо-

соби одержання високих урожаїв екологічно чистої 

продукції повинні враховувати зростаючу дію ан-

тропогенної діяльності на оточуюче середовище. У 

теперішній час дослідження по інтенсифікації ста-

новлять значний інтерес тому, що дають змогу 

об’єктивно оцінити дію засобів інтенсифікації на 

ґрунти, екологічний стан посівів, урожайність та 

параметри якості кінцевої продукції [13]. 

Раціональне використання природо-ресурс-

ного потенціалу сприяє гармонізації продуктивних 

сил, забезпеченню потреб усіх членів суспільства за 

умови збереження та поетапного відтворення ціліс-

ності довкілля. У даному випадку, екологічна спря-

мованість аграрного виробництва, а також подо-

лання наслідків хіміко-техногенного шляху інтен-

сифікації сільського господарства України є одним 

з найбільш важливих напрямів на сучасному етапі 

його розвитку. Тому, важливу роль на шляху еко-

логізації сільськогосподарської галузі мають відіг-

равати системи екологічного землеробства, які ба-

зуються на використанні суто органічних добрив, 

методах нехімічного контролю за поширенням 

бур’янів, шкідників, хвороб, зберіганні продуктів 

харчування і кормів без синтетичних добавок; спи-

раються на передові технології, гарантують високу 

якість продуктів харчування, економно та ефекти-

вно використовують ресурси землі, підтримуючи 

природний баланс в аграрному землекористуванні. 

Висновки. Збереження родючості земель – не-

одмінна та головна умова ефективного аграрного 

виробництва, забезпечення продовольчої безпеки 

та поступового формування сталого розвитку нашої 

держави. Тому особливої актуальності набуває ви-

вчення досвіду збереження ґрунтів заради забезпе-

чення екологічної безпеки в цілому та проведення 

комплексної екологічної оцінки і вивчення впливу 

інтенсивного землеробства та садівництва на агро-

екологічні показники ґрунтів та оптимізації аспек-

тів їх відновлення в контексті органічного земле-

робства. Адже здорове харчування всього насе-

лення залежить від здоров'я ґрунту. 

Для підвищення рівня екологічної безпеки аг-

рарного виробництва потрібно розробити наукові 

засади оцінки екологічних ризиків комплексного 

застосування пестицидів за інтенсивного землероб-

ства і садівництва. Сьогодні перед науковцями сто-

їть проблема у розробленні пропозицій для зни-

ження забруднення ґрунтів токсичними речови-

нами, в тому числі важкими металами, відновлення 

родючості ґрунтів та підвищення якості рослинни-

цької сировини із зернових культур, вирощених на 

звільнених від інтенсивного садівництва ґрунтах. 
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Анотація 

Наведені результати досліду з вивчення якості, поживності та продуктивної дії кукурудзяного силосу, 

заготовленого з бактеріальним консервантом «Силакпро» при виробництві молока. Встановлено, що при 

використанні консерванту стимулюється молочнокисле бродіння, знижуються втрати сухої речовини, про-

теїну та інших поживних речовин при консервуванні, що забезпечує отримання силосу високої якості і 

поживності. 

Заміна у раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого без закваски, на силос виготовлений з 

бактеріальним консервантом «Силакпро» сприяла підвищенню середньодобового надою корів на 8,16%, 

вмісту жиру і білку в молоці на 0,07 та 0,05%, що забезпечило додатковий прибуток на 1 корову в день - 

18,88 грн. при зниженні витрат кормів на 1 кг молока на 0,07 енергетичних кормових одиниць.  

Abstract 

The results of an experiment to study the quality, nutritional value and productive action of corn silage har-

vested with the bacterial preservative "Silakpro" in milk production are presented. It is established that the use of 

preservative stimulates lactic acid fermentation, reduces the loss of dry matter, protein and other nutrients during 

canning, which provides high-quality silage and nutrients. 

Replacement in the rations of cows of corn silage, prepared without leaven, with silage made with bacterial 

preservative "Silakpro" increased the average daily milk yield of cows by 8.16%, fat and protein content in milk 

by 0.07 and 0.05%, which provided additional profit per 1 cow per day - UAH 18.88. while reducing feed costs 

per 1 kg of milk by 0.07 energy feed units. 

Ключові слова: силос кукурудзи, раціон, консервант, силакпро, молочна кислота, суха речовина, 

протеїн, клітковина, молоко, білок. 

Keywords: corn silage, ration, preservative, silakpro, lactic acid, dry matter, protein, fiber, milk, protein. 

 

Постановка проблеми. Важко уявити високо-

ефективну годівлю великої рогатої худоби із міні-

мальними затратами грошових ресурсів без викори-

стання силосованих кормів. І провідне місце серед 

цих кормів посідає саме кукурудзяний силос,частка 

якого в раціонах молочної худоби сягає 45% і бі-

льше.  

Якість та поживність кукурудзяного силосу - 

основний чинник, що визначає ефективність виро-

бництва молока та яловичини. Для отримання висо-

коякісного корму важливо: правильно підібрати 

спеціалізовані високоврожайні гібриди кукурудзи з 

низьким вмістом лігніну, створити необхідні агро-

технічні умови їх вирощування, забезпечити дотри-

мання технологічних вимог заготівлі, враховуючи 

скошування, подрібнення, ущільнення та гермети-

зації сировини [6,11].  

Всі технологічні операції силосування потрі-

бно спрямовувати на створення найсприятливіших 

умов для розвитку молочнокислих та знищення 

гнилісних бактерій. Лише за належного молочноки-

слого бродіння створюються умови для зниження 

втрат поживних речовин, особливо протеїну, в про-

цесі консервування та зберігання [1].  

https://zakon.help/law/962-IV
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12399
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Одним із способів покращення якості силосу 

являється використання консервантів. Консерванти 

дозволяють вплинути на хід ферментативних про-

цесів таким чином, щоб сприяти його кращому збе-

ріганню, поліпшити хімічний склад силосу і його 

поживну цінність [9].  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

За характером дії консервуючі добавки, бувають 
двох видів: інгібітори та стимулятори ферментації. 
Органічні кислоти (мурашина, оцтова, пропіонова) 
як інгібітори ферментації, в більшій мірі відповіда-
ють особливостям обмінних процесів в організмі 
тварин, оскільки вони можуть виступати додатко-
вим джерелом енергії при їх метаболізмі. Негатив-
ною стороною їх застосування є те, що вони відно-
сно слабкі кислоти, і тому для досягнення оптима-
льного рівня рН силосу необхідно вносити їх 
значну кількість. Практичне використання органіч-
них кислот при силосуванні також обмежене через 
високу їх вартість та незначні обсяги виробництва 
[4]. 

Застосування стимуляторів ферментації спря-
моване на збільшення інтенсивності діяльності мо-
лочнокислих мікроорганізмів. Молочнокислі бак-
терії зброджують рослинні цукри до молочної та в 
незначній кількості оцтової кислот, внаслідок чого 
рН силосу знижується до 4,2-4,0 і створюються не-
сприятливі умови для розвитку шкідливих мікроо-
рганізмів [17]. При селекції молочнокислих мікро-
організмів для заквасок перевага надається штамам 
з гомоферментативним типом бродіння та найви-
щою енергією розмноження, високою кислотоутво-
рювальною активністю, здатністю зброджувати 
значну кількість вуглеводів та спиртів [1,10].  

Окрім молочнокислих мікроорганізмів, у виго-
товленні заквасок використовують пропіоновоки-
слі бактерії. При обробці силосу з високим вмістом 
цукрів пропіоновими бактеріями в ньому знижу-
ється кислотність, підвищується вміст вітамінів В2 
та В12, пропіонової кислоти. При згодовуванні та-
кого силосу тваринам та птиці в їх крові збіль-
шується концентрація каротину, зменшується кіль-
кість аміаку. При цьому підвищується продук-
тивність тварин та збереженість молодняку [7]. 

Встановлено, що добавки препаратів мікроор-
ганізмів певних штамів запобігають розвитку гни-
лісних бактерій і плісняви та забезпечують збере-
ження вихідних властивостей сировини [16].  

За даними В.С. Дерев’янко та ін. [2], при вико-
ристанні як закваски пробіотичного препарату 
БПС-44 на основі штаму Bacillus subtilis 44-p в си-
лосі підвищується вміст молочної кислоти на 6,6-
15,8 %, вітамінів групи В – на 0,5-0,9 мг/кг, каро-
тину – на 0,9-2,0 мг/кг, редукуючих цукрів, збіль-
шується кількість амілолітичних мікроорганізмів – 
на 4,6-5,8 × 107 , целюлозолітичних – на 5,0-10,0 × 
107, пригнічується ріст гнильних та маслянокислих 
бактерій, зменшується вміст масляної кислоти на 
0,02–0,04 %. Згодовування силосу, обробленого 
препаратом, сприяє народженню здорового прип-
лоду, зниженню захворюваності молодняку шлун-
ково-кишковими хворобами й підвищенню продук-
тивності сільськогосподарських тварин до 19 %. 

Дослідженнями В. И. Левахина та ін. 
[8]  встановлено, що заміна в раціоні молод-
няку великої рогатої худоби кукурудзяного силосу, 

заготовленого традиційним способом, на корм оде-
ржаний з використанням бактеріального консерва-
нту, сприяла підвищенню перетравності поживних 
речовин кормів: протеїну, жиру, БЕР. 

Використання консерванту фірми «Піонер» 
11С33 у дозі 1 г на 1 т силосованої маси зменшувало 
втрати сухої речовини за період зберігання на рівні 
6,9 %, без використання – 14,9 %. За згодовування 
кукурудзяного силосу у складі раціону молодняку 
великої рогатої худоби на відгодівлі збільшувались 
середньодобові прирости тварин за зменшення ви-
трат кормів. Встановлено, що найбільша передза-
бійна жива маса бугайців української чорно-рябої 
молочної породи у віці 15-ти місяців була у тварин 
дослідної групи, що споживали раціон з кукурудзя-
ним силосом, заготовленим з використанням мікро-
бного препарату. За цим показником вони перева-
жали аналогів контрольної групи на 4,3 % [3]. 

При дослідженні ефективності використання 
кукурудзяного силосу, заготовленого з консерван-
том «Біотроф 700» в годівлі молодняку великої ро-
гатої худоби підвищення середньодобових прирос-
тів бичків було на рівні 13,7% при зниженні затрат 
сухої речовини корму на 1 кг приросту на 13,2% 
[12]. 

Одним із провідних та новітніх консервантів у 
даній сфері є бактеріальний препарат Силакпро ви-
робництва ПП «БТУ-Центр», до складу якого вхо-
дить суміш молочнокислих бактерій (Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium, Pediococcus 
pentosaceus) – 3,8∙1010 КУО/г та пропіоновокислих 
бактерій (Propionibacterium freidenreichii subsp) – 
3,6∙1010 КУО/г.  

Мета досліджень полягала у визначенні енер-
гетичної цінності та біохімічних показників якості 
кукурудзяного силосу, заготовленого із викорис-
танням бактеріальної закваски Силакпро. Пода-
льше дослідження ефективності використання да-
ної закваски проводилось шляхом згодовування за-
готовленого силосу дійним коровам з метою 
встановлення його продуктивної дії. 

Методика досліджень. Об’єктом дослідження 
були корови української чорно-рябої молочної по-
роди Іллінецької філії ПрАТ «Зернопродукт МХП». 
Для проведення досліду у наземних траншеях було 
закладено 2 варіанти кукурудзяного силосу по 
1000т кожен: 1- шляхом самоконсервування, 2 – із 
застосуванням бактеріального консерванту «Сила-
кпро» із розрахунку 4г сухої закваски на 1 т куку-
рудзи. Збір зеленої маси кукурудзи проводився у 
фазу початку воскової стиглості, використовувався 
гібрид LG 32.85, ФАО 270. Приготування закваски 
проводилося згідно інструкції із розведенням у те-
плій воді та обробленням зеленої маси через аплі-
катори.  

Через 2 місяці після закладання відібрані сере-
дні зразки силосу для визначення біохімічних пока-
зників якості та поживності. Органолептичну оці-
нку проб консервованої кукурудзи проводили за А. 
Н. Міхіним [15]. Визначення активної кислотності 
(рН) здійснювали шляхом потенціометричного ви-
мірювання активності водневих іонів на рН-метрі 
(рН-150 МИ). Вміст вологи, сирої клітковини, бі-
лка, жиру та золи досліджували за відповідними ме-
тодиками [14]. 
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З метою визначення продуктивної дії кукуру-
дзяного силосу, заготовленого із застосуванням ба-
ктеріального консерванту, проведено годівельний 

дослід за методом груп-аналогів на коровах україн-
ської чорно-рябої молочної породи за наступною 
схемою (табл.1). 

Таблиця 1. 

Схема досліду з визначення продуктивної дії кукурудзяного силосу 
Групи  
корів 

Кількість 
тварин 

Зрівняльний період (30 днів) Заліковий період ( 90 днів) 

І контрольна 7 ОР 
(силос кукурудзяний без кон-
серванту – 24 кг, 
сіно люцерни – 3,5 кг, 
сінаж конюшини – 8 кг 
меляса – 1,5 кг 
дерть пшенична – 5,2 кг 
макуха соняшникова – 0,1 кг 
сіль кухонна – 110 г 
премікс – 50 г 

ОР (силос без консерванту) 

ІІ дослідна 7 
ОР (силос з консервантом Силакпро 

-4 г/т) 

 

Облік молочної продуктивності корів прово-

дили шляхом подекадних контрольних доїнь, а ін-

формацію про відсоток жиру, білку, щільності, су-

хого знежиреного молочного залишку, кислотності 

отримували, використовуючи прилад «Екомілк». 

Результати досліджень статистично оброблені за 

рекомендаціями Н.А. Плохінського [13]. 

Результати досліджень. За органолептичною 

оцінкою силос контрольного та дослідного варіан-

тів відповідав вимогам 1 класу: мав збережену 

структуру, жовто-оливковий колір, приємний запах 

квашених овочів. 

У процесі консервування зеленої маси, внаслі-

док біохімічних та мікробіологічних процесів від-

буваються втрати сухої речовини, протеїну, та ін-

ших органічних речовин. Використання консерва-

нту прискорило процес дозрівання силосу, 

внаслідок чого втрати сухої речовини зменшились 

із 8,10 до 5,57%. 

Отримані дані біохімічного складу заготовле-

них кормів (табл.2) свідчать про те, що застосу-

вання біологічного консерванту сприяє активації 

молочнокислого бродіння, свідченням чого є ви-

щий вміст суми органічних кислот у дослідному ва-

ріанті на 0,55%. Більше того під впливом дії бакте-

ріального консерванту змінилося співвідношення 

органічних кислот, що утворилися під час дозрі-

вання корму. Так, якщо в кукурудзяному силосі без 

консерванту молочна кислота складала 60,31%, то 

в досліді - 69,26%. Це свідчить про те, що застосу-

вання біологічного консерванту «Силакпро» 

сприяє розвитку гомоферментативних молочнокис-

лих бактерій які швидко переводять цукри, що міс-

тяться в рослинах, у молочну кислоту, що запобігає 

ризику виникнення в кормі активного спиртового 

бродіння, яке вкрай небажане, оскільки при цьому 

втрачається до 50% енергії цукрів. 

Кращий вплив на збереженість азотистих речо-

вин в консервованих кормах з біологічним консер-

вантом «Силакпро» підтверджують показники зни-

ження вмісту аміаку з 50,6 до 10,5 мг%. Концентра-

ція аміаку в кормі – це показник протеолітичної дії 

клостридій. Чим вища концентрація аміаку в консе-

рвованих кормах, тим більше відбувається протео-

ліз білку. Швидке накопичення молочної кислоти 

за рахунок молочнокислих бактерій консерванту 

призвело до пригнічення життєдіяльності небажа-

них бактерій та до зменшення протеолізу в 5,3 рази. 

Відповідно це відбилося на збереженні сирого про-

теїну. Так, у силосі, заготовленому з біологічним 

консервантом, вміст сирого протеїну був більшим 

на 0,33% у порівнянні з контрольним варіантом. 

Зменшення втрат поживних речовин при заго-

тівлі силосу сприяло підвищенні його енергетичної 

цінності. Так поживність 1 кг кукурудзяного си-

лосу, заготовленого з бактеріальним консервантом, 

склала 2,56 МДж обмінної енергії, що на 0,13 МДж 

більше, ніж у силосі без консерванту. 

Таблиця 2. 

Біохімічний склад вихідної зеленої маси кукурудзи та силосу 

Показник Зелена маса кукурузди 
Силос 

без консерванту з консервантом Силакпро (4г/т) 
Суха речовина, % 29,26 26,89 27,63 
Сирий протеїн, % 2,39 1,95 2,18 
Сира клітковина,% 9,54 9,52 9,51 
Сирий жир,% 0,96 0,98 1,12 
БЕР,% 14,40 12,33 12,71 
Сира зола, % 1,97 2,11 2,11 
Втрати сухої речовини,% - 8,10 5,57 
Сума органічних кислот (%), в т.ч. - 2,57 3,09 
молочна, % - 1,55 2,14 
оцтова, % - 0,92 0,95 
масляна, % - 0,1 0 
аміак, мг% - 56,1 10,5 
рН - 4,31 4,12 
Поживність 1 кг, МДж ОЕ 2,73 2,43 2,56 
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У зв’язку із підвищенням якості та поживності 

кукурудзяного силосу при додаванні при його заго-

тівлі консерванту, поживність раціону корів дослі-

дної групи була дещо вищою: за рівнем обмінної 

енергії – на 2,12 МДж, сухої речовини – на 0,18 кг, 

сирого протеїну – на 552 г .  

Силос, заготовлений з консервантом, краще 

поїдався дійними коровами. У відсотковому спів-

відношенні рівень поїдання раціонів контрольною 

групою становив 92%, у той час як дослідною – 

97%. Це можна пояснити підвищеним вмістом амі-

ачного азоту та наявністю у силосі контрольної 

групи масляної кислоти на рівні 0,1 %, що погіршу-

вало смакові якості усього раціону. 

Згодовування кукурудзяного силосу, заготов-

леного з бактеріальною закваскою «Силакпро», 

дійним коровам сприяло підвищенню молочної 

продуктивності корів на 8,16% (натурального мо-

лока) чи 10,1% (молока 4% жирності), при змен-

шенні витрат кормів на отримання 1 кг молока на 

0,06 енергетичних кормових одиниць (7,1%) та ви-

трат концентрованих кормів на 1 кг молока натура-

льної жирності на 6,5%. 

Таблиця 3. 

Показники молочної продуктивності корів у обліковий період досліду 

Показник 
Група корів 

контрольна дослідна 

Натуральне молоко, кг 
валовий надій 

всього 13828,5±155 15057,3±139 

на 1 корову 1975,6±25,2 2151±19,8 

середньодобовий надій 21,95±0,28 23,9±0,22 

Молоко, жирністю 4%, кг 
валовий надій 

всього 13482,8±151 14982±138,3 

на 1 корову 1926,2±24,6 2141±19,5 

середньодобовий надій 21,4±0,26 23,8±0,21 

Затрати корму на 1 кг молока, ЕКО 
натуральне молоко 0,85 0,79 

молоко жирністю 4% 0,87 0,79 

Витрати концентрованих кормів на 1 кг молока, кг 0,31 0,29 

 

Згодовування кукурудзяного силосу, заготов-

леного із застосуванням біологічного консерванту 

«Силакпро», у порівнянні з кукурудзяним силосом 

без консерванту, вплинуло на зміни якісних показ-

ників молока (табл.4). 

Таблиця 4. 

Показники якості молока 

Показник Група корів 

контрольна дослідна 

Вміст жиру в молоці,%  3,91±0,01 3,98±0,01** 

Вміст білка в молоці,% 3,03±0,01 3,08±0,01* 

СЗМЗ, % 8,69±0,01 8,74±0,01** 

Лактоза,% 4,48+0,02  4,59±0,03 

Зола,%  0,63±0,03  0,70±0,04 

Калорійність, ккал  653,55±5,87 673,84±5,91* 

Густина, °А  29,13±0,02 29,18±0,009 

Кислотність, °Т 17,1±0,06 17,6±0,11 

Бактеріальна забрудненість, клас І І 

 

Дані наших досліджень показують, що молоко 

корів, яким згодовували кукурудзяний силос, заго-

товлений з біологічним консервантом, за хімічним 

складом відрізнявся підвищеним (Р <0,01) вмістом 

жиру (на 0,07 %), білка (на 0,05 %), сухого знежи-

реного молочного залишку і калорійністю. Фізико 

– хімічні показники молока були практично на од-

ному рівні. Все досліджуване молоко відносилося 

до першого класу якості. 

Вартість виробництва кормів значною мірою 

визначає кінцеву собівартість продукції тваринни-

цтва. У більшості випадків ці показники колива-

ються у межах 60-65 %, а тому потребують деталь-

ного вивчення із огляду економічної ефективності 

як основної мети функціонування господарств. 

Задля визначення економічного ефекту вико-

ристання кукурудзяного силосу проводимо підра-

хунок рентабельності витрат на використання за-

кваски вартістю додаткової продукції, наведеної у 

таблиці 5. 
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Таблиця 5 

Економічна ефективність виробництва молочної продукції при використанні кукурудзяного силосу, заго-

товленого із бактеріальною закваскою «Силакпро» (у розрахунку на 1 корову) 

Показник 
Групи 

контрольна дослідна 

Середньодобовий надій молока, кг 21,95 23,9 

Надій молока за основний період досліду, кг 1975,6 2151 

Вміст жиру у молоці, % 3,9 3,98 

Надій молока у перерахунку на базисну жирність, кг 1926,2 2141 

Виробничі витрати на виробництво молока, грн. 14138,3 14155,1 

у тому числі на використання закваски - 16,8 

Товарність молока, % 85 85 

Кількість реалізованого молока, % 1637,3 1819,9 

Собівартість реалізованого молока, грн. 12017,8 12034,6 

Ціна реалізації 1 ц молока, грн. 940 940 

Виручка від реалізації молока, грн. 15390,3 17106 

Прибуток, грн. 3372,5 5071,4 

Економічний ефект, грн. - 1698,9 

Рівень рентабельності, % 28 42,1 

 

Кількість силосу, згодованого 1 корові за облі-

ковий період досліду, становила 2160 кг. Відпо-

відно на його заготівлю було витрачено 8,64 г біо-

логічного консерванту «Силакпро», вартістю 16,8 

грн. Економічний ефект від реалізації молока склав 

1698, 9 грн , що забезпечило підвищення рівня рен-

табельності на 14,1 %. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. 

1. Використання бактеріальної закваски «Си-

лакпро» під час силосування кукурудзи воскової 

стиглості зерна забезпечило покращення фермента-

ції та смакових якостей готового корму та призвело 

до підвищення суми органічних кислот на 0,52% за 

рахунок збільшення частки молочної кислоти з 60 

до 69%, зниження вмісту аміачного азоту у 5,3 рази, 

зменшення втрат сухої речовини на 2,53%, сирого 

протеїну на 9,3%. 

2. Енергетична цінність силосу із викорис-

танням консерванту була вищою порівняно із конт-

рольним варіантом на 0,13 МДж обмінної енергії за 

збільшення вмісту сирого протеїну, сирого жиру та 

БЕР відповідно на 11,8, 14,2 та 3,1%. 

3. Згодовування кукурудзяного силосу, заго-

товленого з бактеріальним консервантом, дійним 

коровам у складі господарського раціону забезпе-

чило підвищенню середньодобового надою на 

8,16% при зниженні витрат кормів на 1 кг молока 

на 0,07 енергетичних кормових одиниць. При 

цьому вміст жиру та білка у молоці підвищився на 

0,07 та 0,05 %, що забезпечило його вищу калорій-

ність 

4. Використання біологічного консерванту 

«Силакпро» значно покращило економічні показ-

ники виробництва молока, забезпечивши додатко-

вий прибуток на кожну голову дослідної групи у 

розмірі 1699 грн за 90 днів облікового періоду. 

Перспективи подальших досліджень спрямо-

вані на вивчення впливу кукурудзяного силосу, за-

готовленого з консервантом «Силакпро» на показ-

ники перетравності поживних речовин, показники 

росту та відтворення ремонтного молодняку вели-

кої рогатої худоби. 
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Аннотация 

Объектом исследования в статье стала символика орнаментального искусства коренных народов При-

морского края как отражение космогонического понимания мира и человека. Предметом исследования 

послужили произведения орнаментального искусства коренных народов Дальнего Востока, существую-

щие в разных формах и материалах. Символика образов в орнаменте костюма коренных народов Приморья 

порождена архаическим мифологическим сознанием древних людей и сохраняется в памяти искусства до 

наших дней. Образы Мирового Древа Жизни и Дракона являются ключевыми в мифологии и орнаменталь-

ном искусстве. Опора на представление о модели мира, где соотнесены низ, средний уровень и верх через 

спираль Дракона и уровни Мирового Древа, символизирует рождение, рост и, в конце концов, смерть че-

ловека в мировом пространстве. Герменевтический смысл орнаментов, сохраняемых в костюме, выпол-

няет функцию охраны культурных ценностей народов. 

Abstract 

The object of research in the article was the symbolism of ornamental art of the indigenous peoples of the 

Primorsky Territory as a reflection of the cosmogony understanding of the world and man. The subject of the 

research was the works of ornamental art of the indigenous peoples of the Far East, existing in different forms and 

materials. The symbolism of images in the costume ornament of the indigenous peoples of Primorye is generated 

by the archaic mythological consciousness of ancient people and is preserved in the memory of art to this day. The 

images of the World Tree of Life and the Dragon are key in mythology and ornamental art. Reliance on the idea 

of a model of the world, where the bottom, middle level and top are correlated through the Dragon spiral and the 

levels of the World Tree, symbolizes the birth, growth and, in the end, the death of a person in world space. The 

hermeneutic meaning of the ornaments stored in the costume, performs the function of protecting the cultural 

values of peoples. 

Ключевые слова: Символика орнамента; коренные народы Приморского края; герменевтика. 
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Объектом исследования в статье стала симво-

лика орнаментального искусства коренных народов 

Приморского края как отражение космогониче-

ского понимания мира и человека. Предметом ис-

следования послужили произведения орнаменталь-

ного искусства коренных народов Дальнего Во-

стока, существующие в разных формах и 

материалах. 

Многочисленные исследования С.В. Иванова, 

Ю.А. Сем, А.В.Смоляк, А.Ф.Старцева, В.В. Под-

маскина, Н.В. Кочешкова, Г.Т. Титоревой, Е.В. 

Шаньшиной дают представление об уровне изуче-

ния традиционного орнамента народов Дальнего 

Востока и показывают, по словам Н.В. Кочешкова, 

что народное искусство является проявлением 

«синтеза духовной и материальной культуры,… 

важнейшим источником для исследования этниче-

ских и этногенетических процессов»[4]. Однако си-

стематизация мифологической основы народных 

орнаментов как база для их герменевтического ис-

толкования, пока в исследованиях не представлена. 

У многих народов Дальнего Востока одним из 

основных демиургов выступает образ Дракона Му-

дура. В мифах разных этносов описания, роли и 

функции дракона разнообразны и свидетельствуют 

о его полисемии. Он выступает в роли творца земли 

и первопредка, покровителем людей и стражем по-

рядка. Он первый помощник верховного бога Буа, 

способен по его воле защищать или карать, либо яв-

ляться орудием в его руках. Дракон Мудур является 
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хозяином погоды и от него зависит плодородие 

тайги. Он небожитель и владыка мира мертвых. Он 

также вестник Нового года, прихода весны. Со-

гласно таким представлениям, творение мира и об-

новление жизни происходит с первым раскатом 

грома. В одном из многочисленных мифов расска-

зывается, как вслед за солнцем весной просыпается 

небесное божество грома - Мудур. И когда он на 

небе высекает кремнем огонь, чтобы растопить 

очаг, на земле гремит гром, сверкает молния и 

начинает куковать кукушка [1,2]. 

Многие исследователи указывают еще на один 

миф народов Приморья, где верховное божество 

либо хозяин вод при помощи плети, посоха, шеста, 

копья увеличивает территорию земли, прорывает 

реки и образует горы, так формирует известный 

людям рельеф местности. Согласно удэгейскому 

мифу, «после потопа хозяин рыб Сугдя азани ре-

шил образовать реки на земле: он сел на морского 

змея Мудур, взял чудесный кнут яхта и загнал его 

на землю. След от кнута - притоки рек, а от змея - 

реки, впадающие в море»[7]. 

В мифологии тунгусо-маньчжурских народов 

существует еще один миф как появилась земля. 

«Много-много веков назад пролетал над этими ме-

стами крылатый Дракон Мудур. Он возвращался из 

далеких стран и сильно устал. Решил Дракон при-

землиться и полежать на зеленой травке. Пролетел 

сквозь пушистые облака и опустился возле самой 

речки. Напился холодной воды и уснул крепким-

крепким сном. Долго спал Дракон. Может, двести 

лет, а может, триста. За это время на его теле вы-

росли деревья и кустарники, а сильные ветры, кото-

рые в этих местах дуют без устали, засыпали Дра-

кона песком и камнями. Но он спал так крепко, что 

ничего не чувствовал. И вот, наконец Дракон 

проснулся. Хотел он было подняться с земли, но не 

смог. Корни деревьев глубоко проросли и прочно 

приковали его к земле. Одну попытку сделал кры-

латый гигант, другую, а потом решил еще немного 

поспать, сил набраться. И опять уснул крепким 

сном, и опять несколько столетий прошло. Как-то в 

один из дней, когда солнышко светило особенно 

ярко и согревало своими лучами молодые зеленые 

листочки на стройных березах, Дракон открыл 

глаза. Он решил, что пора ему отправляться в путе-

шествие. Что-то залежался в этих местах, затекли 

его лапы и крылья. Попытался Дракон взлететь, как 

бывало это прежде, но куда там! Деревья крепко-

накрепко привязали его к земле, спутали мощными 

корнями крылатого странника. Долго Дракон пы-

тался оторваться от земли, совсем выбился из сил и 

смирился со своей участью. Так и остался, он ле-

жать у реки»[3]. В своих работах, опираясь на рас-

сказы и легенды удэгейцев, В.В. Подмаскин пишет, 

что весь мир, в котором они живут, это конкретное 

географическое пространство. Основой для модели 

вселенной у них стала та часть земли, где они жили, 

охотились и ловили рыбу. По представлениям удэ-

гейцев она выглядит как четырехугольная фигура, 

накрытая небесным сводом. Вероятно, вначале мир 

представлялся им плоскостью ромба, ограничен-

ного линией горизонта. Такое же плоскостное пред-

ставление о вселенной характерно для других наро-

дов Приморья [7]. 

Представление о Драконе как об одном из са-

мых важном божестве получило свое наивысшее 

выражение в свадебном наряде нанайской невесты. 

Весь образ невесты ассоциируется с образом дра-

кона, как творцом мира. Именно этот момент ста-

новится главным в жизни женщины. На голову не-

весты одевали шапочку деасо апон, похожую на го-

лову дракона. На ней обязательно были красные 

ленты, на макушке красная кисточка и такого же 

цвета подкладка, как символ огня. С внешней сто-

роны она была синего цвета, символизируя воду. 

На невесту одевали воротник сини, что было по-

добно огненной гриве Дракона. Обувь невесты с за-

гнутыми острыми носами также говорила о при-

частности к образу Дракона. Спинка свадебного ха-

лата «сике» сшивалась из разноцветных лоскутов, 

напоминающих чешую Дракона, искрящуюся на 

солнце. На спинке свадебного халата располагается 

сложная орнаментальная вышивка, символизирую-

щая дракона, он должен защищать невесту от злых 

сил и привлекать богатство и здоровье. Структура 

композиции халата имеет трехчастное деление, где 

отражается идея деления мира на верхний, средний 

и нижний миры. Сюжет Дракона может повто-

ряться несколько раз. Он нашел отражение в таких 

типах орнамента как криволинейно-спиральный, 

геометрический и зооморфный. Криволинейно-

спиралевидный орнамент, символизирующий дра-

кона, имеет разные размеры, его можно наблюдать 

в виде основного композиционного мотива в вы-

шивке и аппликациях на одежде и заготовках орна-

мента, на коврах, бубнах и ритуальной одежде ша-

мана. 

Рассмотрим образец орнамента дракона на 

женском свадебном халате «сике» (рис. 1), из кол-

лекции Дальневосточного Художественного музея 

(г. Хабаровск). Халат сшит из цветных лоскутов ат-

ласной, саржевой и хлопчатобумажной ткани. 

Верхняя часть спинки составлена из 12 больших 

ромбовидных орнаментированных лоскутов ткани 

белого и черного цветов хлопчатобумажной ткани. 

Все они обработаны нитками контрастного цвета и 

объедены в единую композицию чешуи Дракона. 

На лоскутах белого и черного цвета, верхних двух 

рядов изображен орнамент дракона в виде S-

образного криволинейного-спирального рисунка. 

Изображение дракона выполнено гладевым швом 

по настилу разноцветными нитями розового, жел-

того, красного, синего, зеленого коричневого, сире-

невого, белого цветов. 

Еще один пример образца орнамента Дракона 

можно рассмотреть на праздничном халата 

«Амири» (рис. 2). Данный образец принадлежит 

музею археологии и этнографии Института архео-

логии и этнографии народов Дальнего Востока. Ха-

лат «Амири» шьют традиционно из шкурок рыб. На 

изготовление такого халата мастерице требуется от 

20 до 30 шкурок. На примере данного халата видно, 

что орнамент заполняет все поле задней части и вы-
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полнен также в виде парного S-образного криволи-

нейно-спирального рисунка. Рисунок симметричен 

относительно правой и левой стороны халата. Та-

кой тип орнамента распространён у многих народов 

Дальнего Востока, относящихся к палеоазиатской 

группе. Лежащие в основе сюжета S-образные спи-

рали, в том числе парные, З-образные и Х-образные 

криволинейные фигуры, являются особенностью 

орнамента народов рассматриваемой группы. Осо-

бый интерес вызывает в изображении Дракона в 

виде антропоморфной личины. Нередко угадыва-

ются черты человеческого лица с черепом, имею-

щим деформацию и спиралевидными глазами. Дра-

коны переходят друг в друга, сплетаются, создавая 

образ маски. 

С точки зрения семантики орнамента тунгусо-

маньчжурского этноса к числу наиболее значимых 

структурных элементов относится спираль. Это 

наиболее распространенный изобразительный знак 

и один из самых древних в культуре народов мира. 

Его всеобщность велика. Ученые сходятся во мне-

нии, что в эпоху неолита распространение орнамен-

тального изображения из одного культурного цен-

тра в другие следует признать маловероятным. Об-

щение между народами, живущими в разных 

концах Земли, было затруднительным. Вероятно, 

что изображение спирали в разных вариантах в 

культуре и искусстве большинства народов мира 

связано с закономерностью ее происхождения и су-

ществования. Прообразы этого символа можно 

наблюдать на примере различных явлений при-

роды. Водоворот в воде и воздушный ураган, ле-

пестки цветов растут по спирали, спираль есть в 

строении улитки, паутину паук плетет по спирали. 

Спираль - это графическое выражение всеобщего 

закона природы, открытого архаичным человеком 

еще в древнее время. В нем были зафиксированы 

причинно-следственные связи всех космических и 

общественных явлений. В нем содержалось объяс-

нение древних синкретических смыслов, управля-

ющих жизнью природы, в которую человек вклю-

чал себя. Такой орнамент, порожденный архаиче-

ским художественным мышлением, стал всеобщим 

универсальным языком. И ключевым элементом 

этого языка служила спираль. Наивысшее развитие 

сложнейшего спиралевидного орнамента в изобра-

зительном творчестве искусство достигло в эпоху 

неолита. Подобный орнамент ученые отмечают на 

керамике с. Кондон и петроглифах Нижнего Амура 

эпохи неолита[5,6]. 

Семантика неолитической спирали раскрыва-

ется как образ космического солярного змея, сим-

волизирующего собой Вселенную. В халатах 

«сике» и «амири» идея образа дракона и спирале-

видного типа орнамента получают свое максималь-

ное развитие. 

В выставочном зале экспозиции музея ФГБУК 

"Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Ар-

сеньева" (г. Владивосток) представлен триптих 

«Сказания о нанайских родах» Людмилы Пассар 

(рис. 3), выполненного из бересты. Поистине, кру-

жево из бересты это особый вид искусства нанай-

ского творчества. Береста материал мягкий и пла-

стичный, но в тоже время весьма хрупкий, требует 

твёрдой и точной руки. Орнамент, наложенный на 

бордовый фон, делает рисунок контрастным, и про-

являет оттенки природного материала. В данном 

случае изображение Дракона имеет вид зооморф-

ного типа орнамента. Непрерывная линия орна-

мента заставляет постоянно следить за образом, 

ощущать динамику композиции, становится участ-

ником событий. Для такого вида орнамента харак-

терен зигзагообразный тип рисунка на спине дра-

кона. Или другой вид рисунка в виде фигуры ромба. 

Ромб и зигзаг - древние знаки в орнаменте, встреча-

ются у многих народов и несут значение плодород-

ного поля. Таким образом, используя данное изоб-

ражение, подчеркивалось значения дракона как 

творца земли, и божества плодородия тайги. 

Нанайцам принадлежит уникальный образец 

орнаментального изображения Мирового Древа 

Жизни на свадебном халате нанайской невесты. 

«Сам образ Мирового Древа Жизни отражает ти-

пичные для всех тунгусо-маньчжуров представле-

ния о мире, связанные с мировым древом, древом 

жизни и богиней плодородия. Он представляет со-

бой воплощение древнего мифа о первых днях тво-

рения, существующего в мифологии многих наро-

дов Дальнего Востока. Миф повествует о времени, 

когда на небе светили три солнца, выжигая все на 

земле. Герой мифа стрелок Гуранта убивает из лука 

два лишних солнца и на земле расцветает жизнь. По 

пути домой Гуранта встречает Мировое Дерево 

Жизни - Ялоан Тудге, на котором растут плоды - 

Тондоры, в виде больших бутонов, обладающие 

могущественной жизненной силой. Из этих плодов 

на земле должны вырасти все растения мира. Этот 

мир будет заселен людьми и животными, обладаю-

щими красной кровью. А над образовавшимся ми-

ром на девятом небе будет жить самый главный Бог 

Эндури»[8]. Таким образом, древний миф нашел 

изобразительное воплощение в системе данного ор-

намента. 

На рассматриваемом нами ранее образце сва-

дебного халата нанайской невесты видно, что ниж-

няя часть спинки высоким разрезом по центру де-

лится до пояса на два полотнища. Основной фон 

полотнищ белый выполнен из саржевой ткани, где 

вышит сюжет Древа Жизни (рис.1). 

Вышивка выполнена разноцветными нитками 

декоративным узким гладевым швом по настилу. 

Сюжет вновь выражает идею трёхъярусной верти-

кальной структуры Мира. Верхняя часть изображе-

ния принадлежит небесной сфере. Свидетельством 

этому служит венчающее древо изображение цве-

тущего Тондорами. Тондор — символ плодонося-

щей силы женщины. Птицы, сидящие на ветвях де-

рева, - души будущих детей (оме) невесты, ствол и 

ветви соответствуют среднему миру, земному про-

странству и символизируют прочность и древность 

рода людей, а корни подобны подземному миру, 

миру предков. Существует строгое правило, в ка-

ком месте какие изображения будут располагаться. 

Так, лягушка, ящерица, змея могут находиться 
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только в нижнем ярусе орнамента, копытные по бо-

кам от ствола, в средней части, а вверху над дере-

вом может быть птица. Часто она имеет очертания 

водоплавающей или держит в клюве рыбу, симво-

лизируя синтез двух главных стихий - воды и воз-

духа, а если смотреть на проблему шире, то земли и 

неба. Таким образом, в Древе Жизни нанайцы отра-

зили свое понимание жизненной философии о 

душе. Душа приходит на землю из верхнего мира в 

виде не имеющей плоти виде птички «омни», про-

ходит через земное существование к завершению в 

мир предков. Так отражаются прошлое, настоящее 

и будущее в костюме. В конечном счете, это ни что 

иное, как модель целостности мира, предполагаю-

щей рождение, развитие и смерть. 

Итак, становится ясно, что символика образов 

в орнаменте костюма коренных народов Приморья 

порождена архаическим мифологическим созна-

нием древних людей и сохраняется в памяти искус-

ства до наших дней. Образы Мирового Древа 

Жизни и Дракона являются ключевыми в мифоло-

гии и орнаментальном искусстве. Опора на пред-

ставление о модели мира, где соотнесены низ, сред-

ний уровень и верх через спираль Дракона и уровни 

Мирового Древа, символизирует рождение, рост и, 

в конце концов, смерть человека в мировом про-

странстве. Герменевтический смысл орнаментов, 

сохраняемых в костюме, выполняет функцию 

охраны культурных ценностей народов. 

 
Рис.1. Женский свадебный «Сике». Автор Бельды Л.Г. 1992г.  

Материал: хлопчатобумажная ткань, саржа, нить мулине. Техника: вышивка, шитье.  

Размеры: Длина изделия-108, ширина плеч-50. 

Экспонат Дальневосточный Художественный музей (г. Хабаровск) 

 

 
Рис.2 Праздничный халат «Амири». Конец ХХв.  

Материал: хлопчатобумажная ткань, шелковые нити.  

Техника: вышивка, аппликация. Размеры: Длина изделия-101. 

 

Экспонат музея археологии и этнографии Института археологии и этнографии народов Дальнего Во-

стока.  
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Рис.3 Фрагмент. Панно декоративное. Триптих «Сказание о нанайских родах».  

Автор Пассар Л.У. 2000г. Материал: дерево береста, спандэкс.  

Размеры фрагмента: 40х40. зале экспозиции музея  

ФГБУК "Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева" (г. Владивосток) 
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Анотація 

В статті наведено основні методи біоіндикації, які викоритовуються для визначення якості поверхне-

вих вод водосховищ річки Тетерів. Встановлено, що методи біоіндикації є достатньо чутливими та інфор-

мативними. Встановлено, що води річки Тетерів відностяться до третього класу якості. 

Abstract 

The article presents the main methods of bioindication, which are used to determine the quality of surface 

waters of reservoirs of the river Teteriv. It is defined that the methods of bioindication are quite sensitive and 

informative. It is defined that the Teteriv river waters belong to the third quality class. 

Ключові слова: водосховище біотестування, сапробність, поверхневі води, якість води. 
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Проблема постачання споживачам якісної пит-

ної води дедалі гостріше постає перед населенням 

планети. Якісний стан поверхневих вод та його 

оцінку необхідно враховувати при водопостачанні, 

гідротехнічному будівництві, комунальному, 

сільському та рибному господарстві, виробництві 

промислової продукції тощо.  

Питанням дослідження показників якості по-

верхневих вод приясвятили свої роботи низка ну-

ковців, зокрема Васенко О. Г., Верніченко Г. А., 

Гриб Й.В., Маслова О.В. [1; 2; 4]. 

Головною проблемою питного водопоста-

чання Житомирської області є те, що більшість з 

водних об`єктів, які використовуються як джерела 

питного водопостачання, є поверхневими, і вони 

постійно потерпають від антропогенного наванта-

ження. Внаслідок цього якість поверхневої води у 

водних об`єктах не відповідає вимогам санітарного 

законодавства, а якість питної води, як відомо, 

напряму залежить від якості води у джерелі пит-

ного водопостачання. 

Джерелом питного водопостачання м. Жито-

мира є р. Тетерів, на середній течії якої розташо-

ване водосховище Житомирське та водозабором на 

водосховищі Відсічне, який знаходиться на відстані 

6 км від межі міста. 

Водосховище Відсічне було побудоване на р. 

Тетерів. в каскаді водосховищ: Чуднівське, Де-

нишівське, Житомирське, для усунення дефіциту 

водних ресурсів, викликаного нерівномірністю 

розподілу річкового стоку. В результаті багаторіч-

ної експлуатації склалася ситуація, при якій межен-

ного об’єму річкового стоку разом з корисними 

об’ємами водосховищ не вистачає для забезпечення 

потреб водопостачання у гостропосушливі роки. 

Основна частина мулистих відкладень від 

змиву берегів та рослинних залишків накопи-

чується у мілководній зоні. Твердий стік продуктів 

ерозії, планктонний детрит і тверді атмосферні 

опади відкладаються більш рівномірно. Перебої у 

водопостачанні викликані не лише зменшенням 

об’єму водосховищ, але й погіршенням якості води 

у водосховищі Відсічне, з якого здійснюється забір 

питної води для м. Житомира. Аналіз відомчих да-

них щодо якості води у водосховищі Відсічне за 

1996-2006 рр. засвідчив, що разом з мулонакопи-

ченням у водосховищі спостерігалося підвищення 

значень перманганатної окиснюваності, вмісту 

заліза та, особливо, марганцю. 

Для оцінки ступеня забруднення природних 

вод різноманітними полютантами активно викори-

стовуються методи біоіндикації [5; 6]. 

Широкого використання для оцінки ступеня 

забруднення природних вод набули методи, що 

ґрунтуються на визначенні показника сапробності, 

індекси Вудівісса та Майєра, метод Пантле-Букка, 

олігохетний індекс Гуднайта-Уітлея. Сапробність 

характеризує стан водного об'єкта з позиції його за-

бруднення органічними сполуками та продуктами 

їх деструкції [7].  

Універсальним методом для встановлення са-

пробності водного об’єкта за наявністю в ньому 

певних видів організмів є метод Пантле-Букка, що 

був удосконалений Сладечеком [3; 6]. Відповідно 

до значення індексу сапробності, поверхневі води 

водозабору Відсічне, які використовуються для 

питного водопостачання м. Житомира відповіда-

ють третьому класу якості.  
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Для визначення якості води у водних об’єктах 

з використанням показників структурних характе-

ристик представників зообентосу використовують 

біотичний індекс Вудівісса [6]. 

Одним з біоіндикаційних методів дослідження 

зообентосу є визначення олігохетного індексу Гуд-

найта-Уітлея. Використанням даного методу дозво-

ляє визначити відсоткове співвідношення кількості 

олігохет до усієї чисельності представників зообен-

тосу [3]. 

Серед основних методів виділяють ті, що по-

требують визначення видового різноманіття, про-

сторових характеристик угруповань та характери-

стик таксонів всередині кожного виду. До них нале-

жать: метод Майєра та метод Вудівісса. 

Для визначення екологічного стану водного 

середовища встановлюють також наявність окре-

мих видів макробезхребетних. Перевагою їх вико-

ристання у якості біоіндикаторів є значна поши-

реність у всій товщі води. 

Найпростішою методикою для визначення 

якості води у водоймах будь-яких типів з різним 

рівнем забруднення є розрахунок біотичного ін-

дексу Майєра. Перевагою даного методу є простота 

та швидкість отримання результатів. Недоліком є 

невисока точність, але регулярний відбір проб води 

та проведення дослідження стану забруднення доз-

воляють визначати динаміку зміни екологічного 

стану водного середовища. 

Дослідження сучасного стану водоростевих 

обростань рослинних та кам’яних субстратів р. 

Тетерів та водосховищ, що на ній розташовані 

показало, що в досліджуваній екосистемі протягом 

2018-2019 рр. вегетувало 626 видів водоростей, 

представлених 687 внутрішньовидовими 

таксонами, що належали до 7 відділів, 15 класів, 40 

порядків, 203 родів з домінуванням діатомових та 

зелених водоростей. 

Порівняння структурних та кількісних показ-

ників фітомікроепіфітону, фітомікроепілітону та 

органічної речовини обростань дозволило встано-

вити, що максимальних значень вони досягали на 

річкових плесах, а мінімальних досягли на перека-

тах. Визначено, що панівна роль як у водосхови-

щах, так і на незарегульованих ділянках річки Те-

терів, належала детриту, складаючи в середньому 

87,1%, частка фітомікроперифітону становила 

11,5%, бактеріоперифітону – 1,0%, а зооперифітону 

– 0,4%. 

Встановлено, що водоростеві угруповання об-

ростань як рослинних, так і кам’яних субстратів 

займають провідне положення у гідроекосистемах 

та є важливими біоіндикаторами стану водних 

об’єктів, що дає можливість ідентифікувати води 

середніх та малих річок та прийняти фітомікропе-

рифітон як відповідний індикатор в моніторингу. 

Основною кормовою базою для іхтіофауни во-

досховища є фітомікроепіфітон це угруповання во-

доростей, субстратом для розвитку яких є вища во-

дяна рослинність, з якої у водосховищі домінував 

рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.) [4; 7]. 

Дані за структурними характеристиками 

фітомікроепіфітону, по рівню кисню та динаміці рН 

Житомирського водосховища отримані в ста-

ціонарних дослідженнях, які проводились протягом 

осінньо-літнього сезонів 2018-2019 рр. Проведені 

дослідження показали, що в залежності від ди-

наміки біомаси в різні сезони року закономірно 

змінювався і рівень кисню досліджуваної водойми 

(рис.1). 

 
Рис.1. Динаміка біомаси та рівня кисню у Житомирському водосховищі протягом досліджуваних  

сезонів 2018-2019 рр. 

 

Аналіз отриманих даних показав, що в залеж-

ності від динаміки біомаси фітомікроепіфітону 

змінюється кисневий режим Житомирського водо-

сховища. Кореляційний аналіз підтвердив встанов-

лені закономірності. Так коефіцієнт кореляції між 

біомасою та рівнем кисню становив 0,72, що дає 

можливість стверджувати про значний вплив водо-

ростевих угруповань обростань, які вегетували на 

рогозі вузьколистому на формування кисневого ре-

жиму та рН у Житомирському водосховищі. 

Проведені дослідження є актуальними, 

оскільки саме контурні угруповання перифітону 

відіграють провідну роль у функціонуванні річко-

вих екосистем та є основними біологічними індика-

торами стану досліджуваних водойм, зокрема річки 

Тетерів. 



26 The scientific heritage No 48 (2020) 

Аналіз ефективності використання методів 

біондикації для визначення якості поверхневих вод 

водосховищ річки Тетерів вказує на їх високу чут-

ливість та інформативність. Встановлено, що вода 

водосховищ належить до третього класу якості. Це 

означає, що вода є помірно забрудненою і знахо-

диться під значним антропогенним впливом, рівень 

якого близький до межі стійкості екосистем. Однак, 

враховуючи, що води водосховищ річки Тетерів є 

єдиним джерелом питного водопостачання м. Жи-

томира методи біоіндикації модна вважати ефек-

тивним доповненням методів хімічного аналізу.  
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Анотація 

У статті розкрито процес розвитку основного танка Т-72, які є на озброєнні в Збройних Силах Укра-

їни, що залишилися у спадок від Радянського Союзу. Розглянуто етапи модернізації основних танків на 

теренах України та в інших країнах. Проаналізовано конструкторські рішення, які були внесені у констру-

кцію танків, щодо підвищення тактико-технічних характеристик і бойових властивостей танку, які збіль-

шували бойовий потенціал під час ведення воєнних конфліктів сучасності. Було вивчено і усвідомлено 

роботи, які були проведені в Україні, щодо модернізації танків в умовах скутого фінансування з боку дер-

жави та під час гібридної війни. В даній статті наведені позитивні зрушення щодо укомплектування Зброй-

них Сил України новими зразками танків та броньованої техніки під час ведення збройного протистояння. 

Проаналізовано перспективи розвитку та модернізації основних танків України в сучасних умовах. 

Abstract 

The article reveals the process of development of the main T-72 tank, which is in service in the Armed Forces 

of Ukraine, inherited from the Soviet Union. The stages of modernization of the main tanks on the territory of 

Ukraine and in other countries are considered. The design decisions that were made in the design of tanks to 

improve the tactical and technical characteristics and combat properties of the tank, which increased the combat 

potential during the military conflicts of today, are analyzed. The work carried out in Ukraine on the modernization 

of tanks in the conditions of constrained state funding and during the hybrid war was studied and realized. This 

article presents positive changes in staffing the Armed Forces of Ukraine with new models of tanks and armored 

vehicles during the armed confrontation. Prospects of development and modernization of the main tanks of Ukraine 

in modern conditions are analyzed. 

Ключові слова: танк, модернізація, надійність, об’єкт, військово-промисловий комплекс, ремонтно-
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На початку XXI століття українська оборонна 

промисловість переживала важкі часи. Лише порів-

няно з недавніх пір, з’являються певні ознаки зрос-

тання військового виробництва. В умовах гібридної 

війни, необхідно негайно підвищити рівень вітчиз-

няного бронетанкового озброєння. 

Сучасні воєнні конфлікти відрізняються висо-

кою напруженістю, швидким переходом від одних 

видів дій до інших і застосуванням різноманітних 

способів виконання завдань. 

Перемога в бою багато в чому залежить від та-

ктичних умінь командування і застосування сучас-

ної техніки, здатної виконувати різні бойові за-

вдання в усіх точках конфлікту. Танки були, є і бу-

дуть головною ударною силою сухопутних військ. 

Вони мають важливі тактичні властивості, а саме: 

вогнева могутність, висока мобільність, захище-

ність не лише від ураження вогневими засобами, 

але й хімічного і біологічного впливу та низки фак-

торів ядерного вибуху. 

З початком конфлікту на Сході держави для 

Збройних Сил (ЗС) України постала проблема від-

новлення, нарощування і модернізації танкового 

парку, значну частину якого складали машини сі-

мейства Т-72 (приблизно 1300 одиниць) [12]. Ма-

ючи власну танкобудівельну галузь, свій закритий 

цикл виробництва танків Т-64, Т-80 та великий до-

свід модернізування, ремонт Т-72, Україна потен-

ційно спроможна вирішити це завдання. Цьому 

сприяє також наявність двох танкоремонтних заво-

дів, що спеціалізуються на відновленні та модерні-

зації танка Т-72. Отже, військово-промисловий 

комплекс України здатен швидко та в короткій тер-

мін ввести до ладу дану техніку. Однак, танки Т-72, 

що перебували на базах зберігання ЗС України, на-

лежали до застарілих на сьогодні модифікацій, а 

отже не відповідали сучасним вимогам і потребу-

ють модернізації. Для обрання раціональної про-

грами оновлення власних танкових військ необхі-

дно розуміти як власні потреби, так і можливості. 

Крім того, за час, що пройшов з набуття Україною 
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незалежності, був накопичений певний досвід роз-

витку танків саме цього сімейства, як у державі так 

і в інших країнах світу, який також варто врахову-

вати при розробленні програми модернізації танків 

Т-72. Отже, вивчення вітчизняного і світового дос-

віду розвитку танків та бойового застосування Т-72 

та їх модифікацій є актуальним прикладним завдан-

ням воєнно-історичної науки. 

Проблемні питання розвитку і модернізації та-

нка Т-72 досліджуються в працях М. Хлюстова [13], 

С. Суворова [10] А. Моисеева [7] та ін. В основному 

всі ці фахівці зазначають, що танк Т-72 є унікаль-

ним серед інших танків радянської епохи. Всі фахі-

вці сходяться на думці щодо революційної для 

свого часу концепції цієї машини, що поєднала у 

собі якості як важкого танку прориву (найбільший 

броньовий захист, потужне великокаліберне озбро-

єння) та середнього танку (висока швидкість, мане-

вреність, автономність). Також всі автори відзнача-

ють значний модернізаційний потенціал танків сі-

мейства Т-72. Проте, автор констатує, що 

інформація щодо розвитку танків Т-72, особливо у 

пострадянський період, розпорошена по багатьом 

джерелам і узагальнюючої праці, у який достатньо 

повно розкрите це питання, на сьогодні ще немає. 

Крім цього, при розкритті даної теми, автор спира-

вся також і на власний досвід роботи з танками сі-

мейства Т-72, одержаний як у мирний час, так і під 

час виконання бойових завдань у 2014–2017 роках. 

Виходячи із актуальності теми та стану її ви-

світлення у джерелах, автор визначає собі за мету 

проаналізувати та узагальнити досвід розвитку тан-

ків сімейства Т-72 за роки існування України як не-

залежної держави для визначення раціональних 

шляхів модернізації машин цього сімейства в інте-

ресах ЗС України.  

Повоєнні розробки враховували бойовий дос-

від масштабного застосування танків під час ве-

дення війни. Важливу роль при масовому виробни-

цтві танків для компенсації втрат і нарощування та-

нкових військ відігравала простота експлуатації і 

технічного обслуговування. Важливим фактором 

став ресурс модернізації, що дозволяє в разі пот-

реби додатково покращувати машину. 

Переозброєння танкових з’єднань СРСР поча-

лося практично відразу після війни. У 1946-47 ро-

ках розгорнуто виробництво Т-54. На початку 60-х 

їх почали міняти на Т-64 і його модифікації. Однак 

нові досягнення в області захисту, озброєння і про-

ектування двигунів швидко призвели до невідпо-

відності нових машин умовам сучасного бою. 

Саме в цей період намітилося зміна класифіка-

ції. Нові розробки дозволили об'єднати швидкохі-

дні, захист і потужне озброєння. Відповідно серед-

ній танк став основним бойовим, ставши основою 

танкових з'єднань. 

В даному контексті в 1967 почалася розробка 

Т-72. Він розроблявся як більш дешева, технологі-

чна, дещо спрощена, одним словом – мобілізаційна 

версія танку Т-64А, адже вважалося, що під час ве-

ликомасштабної війни випускати такі машини у по-

трібній кількості радянська промисловість не 

зможе. В цей час проводилися випробування танка 

Т-64 з новим двигуном В-45 з ежекційним і венти-

ляторним охолодженням. Також велися дослі-

дження по створенню автомата заряджання гармати 

на 22 пострілу. 

Т-72 належав до середніх танків. Основний ак-

цент таких машин робився на швидкості і ударній 

міці при менших фінансових затратах зі збережен-

ням здатності розвивати наступ і долати слабо 

укріплені лінії. У сучасній класифікації такі ма-

шини визначаються як основні бойові танки. 

Ключова особливість даного типу техніки – 

універсальність і багатозадачність. Поєднання ру-

хомості, бойової потужності і надійного захисту ро-

зширювало потенціал застосування танка. Він міг 

використовуватися в масштабних наступах і лока-

льних конфліктах, підтримувати невеликі загони 

або долати укріплені лінії оборони. 

Окремих бойових завдань або спеціалізації для 

таких машин не виділяють. Вони визначаються об-

становкою на полі бою і практичною необхідністю. 

Саме цей аспект і вважається ключовою перевагою 

основного бойового танка. 

За час існування Радянського Союзу було ви-

готовлено велику кількість танків зразку Т-72 – 

приблизно 22000 одиниць [9]. Наявність танків Т-

72 різних модифікацій більш ніж в 45 країнах світу 

дозволяє зробити висновок, що дана модель танка 

була найбільш затребувана та була “робочою коня-

чкою” танкових військ багатьох держав світу. Т-72 

мав величезний модернізаційний потенціал та під-

штовхував багато конструкторські бюро до розро-

бки програм модернізації цього танка. Данні про-

грами по модернізації проводилися в Україні, Росії, 

Ізраїлі. Немало програм по модернізації було реалі-

зовано у Чехії, Словаччини, Польщі та навіть в 

ПАР. 

Зважаючи на те, що танк Т-72 і його модифіка-

ції неодноразово використовувались у бойових 

умовах (більше 15 воєнних конфліктів на Близь-

кому Сході, в Європі, Африці, у країнах пострадян-

ського простору) кожна країна розробляла власні 

програму модернізації [10 с. 72]. 

В СРСР машина неодноразово модернізува-

лась. На момент здобуття Україною незалежності, 

танковий парк якої налічував 6500 танків (з них Т-

72 різних модифікацій – 1300 одиниць), деякі тан-

кові з’єднання, частини і підрозділи, розташовані 

на її території, були озброєні найсучаснішою на той 

час модифікацією Т-72Б [7]. Отже, станом на 1991 

рік танковий парк української армії був доволі су-

часним і за своїм віком не відрізнявся від провідних 

військових країн. 

При цьому безпосередньо в Україні Харківсь-

ким заводом ім. Малишева випускалися Т-64 і Т-

80УД (у варіанті з дизельною силовою установ-

кою). Танки сімейства Т-72 і модифікації Т-80 з га-

зотурбінної установкою проводилися відповідно у 

Нижньому Тагілі (Сверловська обл.) та Ленінграді. 

Зі зрозумілих технологічних причин керівниц-

твом Збройних Сил України було прийняте рі-

шення основним бойовим танком зробити Т-64. На-

явні у військах Т-72 були зняті з озброєння і виве-

дені на бази зберігання. Водночас, продаж 

https://rg.ru/author-Aleksej-Moiseev/
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надлишкових Т-72 став однією із основних статей 

експорту озброєння і військової техніки для Укра-

їни. Станом на сьогодні було поставлено на експорт 

близько 700 танків Т-72 із наявності[12]. 

Для підвищення експортних можливостей Т-

72 в Україні було розроблено декілька програм 

щодо їх модернізації. Одна із версій – Т72АГ –була 

вперше приставлена у 1997 році на виставці озбро-

єння і військової техніці "IDEX'97" в Абу-Даби, де 

представлені зразки привернули увагу деяких дер-

жав у закупівлі танків Т-72 з України. 

Модернізація танка полягала у заміні старого 

двигуна потужністю 700 к.с. на новий багатопалив-

ний українського виробництва 6ТД (6ТД-1 потуж-

ністю 1000 к.с. або 6ТД-2 потужністю 1200 к.с.). Та-

кож був підвищений рівень захисту за рахунок 

встановлення броньованих модулів та динамічного 

захисту нового покоління.  

Були замінені радянські прибори спостере-

ження на нові для усіх членів екіпажу, що значно 

підвищувало можливості спостереження за полем 

бою та виявлення цілей. Була проведена заміна 

штатних засобів радіозв’язку на більш сучасні, що 

забезпечували надійний захист від перешкод і пере-

хоплення зв’язку та давали змогу небезпечно вести 

перемови та видавати накази. Ще одна особливість 

Т-72АГ полягала у можливості встановлення сис-

теми супутникової навігації на вимогу замовника, 

що підвищувало обізнаність командирів відносно 

тактичної обстановки та стану і положення своїх 

військ. Також була замінена 125-мм танкова гар-

мата 2А46М радянського виробництва на 125-мм 

танкову гармату КБА-1 або 120-мм танкову гармату 

українського виробництва (за стандартом НАТО). 

Українська гармата спроможна вести вогонь 125-

мм ПТУР "Комбат" на дальність до 5000 метрів. Та-

кож командир танка вперше одержав можливість 

вести стрільбу з дистанційної 12,7-мм зенітної ку-

леметної установки зі свого робочого місця, чого не 

було у жодної модифікації танка Т-72, що дозво-

лило можливість підняти рівень живучості особо-

вого складу в бою.  

Для танків сімейства Т-72АГ за проханням за-

мовника для зниження собівартості в його констру-

кцію мали місце зміни, так на танку Т-72АМГ без 

заміні двигуна на більш потужний, залишали ра-

дянського виробництва. На танку Т-72УМГ було 

встановлено інший комплект динамічного захисту 

на башті [12, 10 с.62]. 

На даний час проходить випробування танк Т-

72АМТ. Програма модернізації була здійснена на 

Київському танкоремонтному заводі разом з Хар-

ківським конструкторським бюро ім. Малишева, 

яка охоплює усі складові – захищеність, мобіль-

ність, вогневі спроможності, командну керованість. 

На новітній машині було встановлено приладі 

нічного бачення з електронно-оптичним перетво-

рювачем третього покоління та нічний приціл на-

відника-оператора1К13, що надало змогу ведення 

вогню з танка керованою ракетою "Комбат" та збі-

льшило прицільну дальність ведення вогню з танка 

в ночі. Була замінена силова установка танка на 

біль потужну, яка має наразі 1000 к.с. Було онов-

лено динамічний захист. На танку була встановлена 

нова навігаційна система та засоби зв’язку, які дали 

змогу керування танковими підрозділами під час 

застосування противником засобів радіоелектрон-

ної боротьби, також була збільшена дальність 

зв’язку. Перші 15 модернізованих танків Т-72АМТ 

вже були передані у танкові підрозділи Збройних 

Сил України, де українські військові почали їх опа-

новувати разом з представниками промисловості 

[3]. Таким чином, ця програма модернізації дозво-

ляє довести характеристики Т-72 до найвищого рі-

вня світових бойових танків новітнього покоління. 

У Росії, де танк Т-72 виробляється та перебу-

ває озброєнні багато років, також розробляли ряд 

програм модернізації, остання з яких реалізована у 

танку Т-72Б3. 

Танк отримав нову систему управління вог-

нем, що включає, багатоканальний цілодобовий 

приціл навідника-оператора "Сосна-У". Приціл має 

чотири канали: оптичний, телевізійний канал лазе-

рного далекоміра і канал управління протитанко-

вими керованими ракетами. Приціл "Сосна-У" 

встановлений замість штатного прицілу-приладу 

наведення 1К-13-49. Старий приціл навідника 

1А40-1 залишений на штатному місці в якості запа-

сного. За його допомогою танк може в будь-який 

час доби виявити і розпізнати ціль на відстані до 

5000 метрів. Крім цього, машину оснастили цифро-

вим балістичним обчислювачем з комплектом дат-

чиків, що визначають метеорологічні умови ве-

дення вогню і надають інформацію на монітор ко-

мандира танка про його місцезнаходження. Він 

враховує усі данні з датчиків і автоматично надає 

допомогу у підготовці пострілу, що значно підви-

щує точність стрільби. 

Встановлення нового автомату супроводження 

цілей спростило роботу навідника-оператора танка 

при стрільбі з ходу і по рухомим цілям, адже раніше 

навідник міг тільки розраховувати на себе і на свій 

досвід ведення вогню з танкової гармати. На танк 

було встановлено більш сучасний динамічний за-

хист. Було також встановлено нову цифрову радіо-

станцію УКВ діапазону Р-168-25У-2 "Акведук", яка 

надала можливість збільшити радіус ведення пере-

говорів. 

Командир танка отримав денно-нічний спосте-

режний прилад командира ТКН-3МК з системою 

"Дубль", що надає можливість вести вогонь з тан-

кової гармати по наважливим цілям. 

На танку Т-72Б3 встановлений вбудований ди-

намічний захист, який захищає танк від сучасних 

тандемних боєприпасів. Проте танк не отримав ди-

станційно керованої зенітної кулеметної установки, 

що негативно впливає на живучість екіпажу і змен-

шує результативність вогню. 

Неоднозначної оцінки заслуговує силова уста-

новка. На відміну від 1000-сильного двигуна В-

92С2, що встановлено на Т-90А і на модернізова-

ному Т-72БА, на Т-72Б3 залишився капітально від-

ремонтований В-84-1 потужністю 840 л. с.(старий 

мав 700 к.с.). Таким чином, ходові якості танка Т-

72Б3 залишилися на тому ж рівні, що і у Т-72Б. 
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Тому характеристики рухливості не зросли. Крім 

того танк не оснащується приймачами 

ГЛОНАСС/GPS [4]. 

Данна модифікація танку є найбільш разпіа-

ренною програмою модернізації танка Т-72 в Росій-

ській Федерації. Фактично було лише замінено 

СУВ та нові прилади спостереження, що з одного 

боку збільшило дальність спостереження, а з ін-

шого боку залишився старий приціл, що не дає 

змогу довго працювати навіднику гармати, адже 

новий приціл розташований на місті старого ніч-

ного прицілу. Для прицілювання навіднику потрі-

бно зміститися праворуч і вести прицільний вогонь 

по цілям. Після тривалий роботі у такій позі тіло за-

тікає і навідник змушений користуватись старим 

прицілом. Таким чином, можливості нового при-

цілу зводяться нанівець. 

Також, як стверджує автор [2], дана модель не 

підтвердила очікування військ щодо бронювання 

танка. Більш потужний двигун – це, звичайно, при-

ємний бонус, але він не йде ні в яке порівняння з 

важливістю динамічного захисту. А вона доволі не-

досконала. Досить подивитися на розмір щілин між 

блоками ДЗ, щоб зрозуміти, як часто танк буде ви-

хоплювати гранати в незахищеним місця. Крім 

цього великий розмір самих блоків при їх невеликій 

кількості підвищує уразливість танка. Бо на першу 

гранату або ПТУР блок ДЗ відпрацює, а за тим в 

уже "порожні ворота" прилетить наступний пос-

тріл, якої вразить танкову башту[2]. 

Танк Т-72 випускався не лише у СРСР, було 

продано багато ліцензій на випуск даної машини у 

країни-партнери по Варшавському договору та 

інші. Одними з перших отримали технічну докуме-

нтацію на вироблення танків Т-72 були Польща, Ру-

мунія, Чехословаччина, Югославія та Індія. З поча-

тку виробництва танки відповідали такій самій тех-

нічній документації, як у СРСР внесення змін до 

конструкції танка було заборонено. При накопи-

ченні досвіду у танкобудівництві країни почали ро-

зробляти програми модернізування танків на основі 

власних розробок. 

У Польщі танк Т-72 спочатку випускався згі-

дно технічній документації, що була отримана ї від 

Радянського Союзу. Після розпаду СРСР і Варшав-

ського договору країна почала свою програму мо-

дернізації танків Т-72.  

У першу чергу посилили захищеність шляхом 

встановлення динамічного захисту польського ви-

робництва (ERAWA-1 одношарова або ERAWA-2 

двошарова). Динамічний захист (ДЗ) відрізнявся 

від радянського формою та кількістю контейнерів. 

На башту танка встановлювалося 108 елементів ДЗ, 

на лоб корпусу танка – 118 елементів і по 84 на бо-

кові екрани. Всього ДЗ на танку було встановлено 

394 елементів ДЗ (на Т-72Б – 227).  

Були замінені штатні прилади спостереження 

на нові комбіновані (денний/нічний) пасивного 

типу, оновлені засоби зв’язку та навігації, бортові 

екрани, протипожежне обладнання швидкого реа-

гування з використанням оптичних датчиків і газу 

"Хелон". Для збільшення маневреності танка було 

встановлено форсований дизельний двигун. Також 

була встановлена система оповіщення екіпажу та-

нка про лазерне опромінення. Розширюється номе-

нклатура контрольно-діагностичної апаратури у 

механіка-водія. Гусенична стрічка танка оснащена 

асфальтохідними башмаками. Після проведення 

модернізації танк отримав назву "Wilk" (Вовк)[10 

с.37].  

Після розриву відносин між Росією і Польщею 

та розриву політичних, економічних і військових 

зав’язків польські конструктори, щоб не втратити 

та зберегти добутого технічного рівня маючих на 

озброєнні танків та зберігання свого танкобудівни-

цтва розробила нову програму модернізування тан-

ків Т-72, яких на той час перебували на озброєнні 

країни. У рамках наступної програми модернізації 

був створений танк PT-91 Twardi (Твердий), який 

мав нову СУВ, для підвищення дальності вияв-

лення цілей і спостереження вдень та вночі на танк 

були встановлені нові прилади спостереження ко-

мандира танка та навідника. Для запобігання вини-

кнення пожарів під час експлуатації танка була 

встановлена нова система пожежогасіння за раху-

нок встановлення датчиків, система автоматично 

визначає де пожежа та самостійно її ліквідовує. 

На танк PT-91 "Twardy" встановлено дизель-

ний двигун з наддувом S-12U, який може розвивати 

потужність до 634 кВт. С-12У – модернізований ра-

дянський двигун В-46-6; вдосконалена нова сис-

тема вприскування палива і повітря відповідає за 

збільшення потужності двигуна. Останні версії мо-

дернізованого танка "Twardy" оснащені турбова-

ним двигунами S -1000 потужністю 1000 к.с. [1] 

Румунія також випускала за радянською ліце-

нзією танки Т-72 і Т-72М. Румунські конструктори 

здійснили глибоку модернізацію танків та розро-

били новий проект, який отримав назву TR-125. Ці-

кавих конструкторських рішень на танку не було. 

Був посилений бронезахист танка, через що маса 

машини зросла на 7 т. це примусило модернізувати 

ходову частину шляхом встановлення сьомого опо-

рного катку та більш потужного двигуну, францу-

зького виробництва [10, с. 41]. 

В ряді країн колишніх членів Варшавського 

договору реалізовувались програми модернізації 

танків у рамках міжнародної кооперації країн-чле-

нів НАТО. Під час проведення міжнародних виста-

вок озброєння і військової техніки "Деффендори-

94", "ІДЕЇ-94" та "ИДЕХ-95" був представлений 

танк Т-72М2 "Мoderna", виготовлений словацьким 

підприємством ZTS разом з фірмами "SАВСА" 

(Бельгія) і "Sfіт" (Франція) як для танкових підроз-

ділів країни, так і на експорт. Зовнішній вигляд 

цього танка відрізняється від Т-72 розміщенням на 

бортах башти двох автоматичних гармат калібром 

20 мм і конструктивним виконанням динамічного 

захисту [11]. 

В системі управління вогнем (СУВ) танка було 

залишено штатний денний приціл навідника 

ТПДК-1 з лазерним далекоміром, а нічний приціл 

замінений на тепловизійний, у командира танка 

встановлений панорамний приціл VS580, який до-

зволяє спостерігати за полем бою на 360 градусів не 
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повертаючи командирську башту. Це полегшує ро-

боту командира танка. Стабілізатор залишений 

штатний, встановлено комп'ютер управління озбро-

єнням танка. У СУВ використаний тепловізор, роз-

роблений для модернізації танків "Леопард-1" бель-

гійської армії. Він встановлений на місце нічного 

прицілу навідника ТПН-1, при цьому збережено пе-

рископическая головка і органи управління ТПН-1. 

Панарамний приціл командира оснащений компле-

ксом ведення вогню з танкової гармати та дозволяє 

вести вогонь з автоматичних гармат [11]. 

За бажанням замовника в приціл може вбудо-

вуватися: лазерний далекомір, підсилювач нічного 

каналу або тепловізор. Раніше ці технічні рішення 

відпрацьовувалися на дослідному танку Т-72 

АМТАRЕS. На корпусі і башті встановлені елеме-

нти динамічної захисту загальною масою 1500 кг. 

Двигун форсований до 850 к. с., що дозволило ком-

пенсувати маневреність танка за рахунок збіль-

шення маси. На танку для більш зручної роботи екі-

пажу встановлено: система сигналізації про лазерне 

опромінення танка, кондиціонер, сидіння механіка-

водія підвішене до підбашеного листа для кращого 

захисту від підривів на протитанкових мінах і поси-

лене дно у відділенні управління. Гусениці облад-

нані асфальтохідними башмаками [11]. 

Програма модернізації танка Т-72 Чехією по-

чалася зі встановлення динамічного захисту, виго-

товленого військовим ремонтним заводом № 025 у 

м. Новий Ічин. На сьогодні цей завод, спільно з із-

раїльською фірмою «Нимда», виготовили і прово-

дять випробування танка Т-72М4С2, в якому вста-

новлений новий силовий блок ізраїльського вироб-

ництва. Цей блок складається з дизельного двигуна 

СV-12 Соndor потужністю 1000 к. с. англійської фі-

рми "Перкінс энджинз" і автоматичної трансмісії 

ХТG-411-6 американської фірми "Еллісон", сис-

теми охолодження з терморегулятором. Надалі на 

цей танк передбачається встановлення СУВ на ком-

п'ютерній базі італійської розробки. 

Паралельно, інша чеська фірма "РАР 

ВОНЕМІА" запропонувала програму робіт з моде-

рнізації Т-72 (Т-72МР), що включає установку на 

танк комбінованого денного-нічного (з тепловизио-

ним каналом) стабілізованого у двох площинах 

прицілу навідника SAVAN 15MP, панорамного 

прицілу командира VS/MVS 580; системи опові-

щення екіпажу про лазерне опромінення танка та 

комплексу оптико-електронного протидії ТШУ-1 

"ШТОРА-1" [6], динамічний захисту та українсь-

кого двигуну 6ТД потужністю 1000 к. с. [11]. 

Фірма Denel (ПАР) придбала танк Т-72 і змон-

тувала на ньому СУВ власної розробки, що склада-

ється з: тепловізійного прицілу-далекоміру навід-

ника GS-72Т з вмонтованим монітором для коман-

дира танку, прицілу командира GS-65N, 

встановленого на місці ТКН-3 в нерухомій коман-

дирській башті та нового цифрового обчислювача, 

який враховує поправки на стрільбу від нормальних 

за допомогою комплекту датчиків [10 с.49]. 

Модернізований танк отримав найменування 

"Тіgег". Також варто зазначити, що СУВ фірми 

Denel за своїми характеристиками і конструктив-

ним виконанням дуже близька до СУВ, розробленої 

провідними у танкобудівництві європейськими фі-

рмами. Також на прохання замовника можливе 

встановлення на танк додаткового обладнання: си-

стеми навігації, різних нічних прицілів тощо. 

Проаналізувавши усі програми модернізу-

вання танків сімейства Т-72 можна зробити насту-

пні висновки. 

По-перше відзначається тенденція щодо підви-

щення живучості танка шляхом встановлення бро-

ньованих модулів, динамічного захисту та автома-

тичних систем захисту танка на полі бою. 

По-друге через посилення захисту збільшува-

лася маса, що приводило до погіршення маневрено-

сті і потребувало встановлення більш потужного 

двигуна та автоматичної трансмісії. 

По-третє, відбувалось постійне вдосконалення 

СУВ. Для нових систем були характерні підви-

щення ступеня автоматизації та збільшення дально-

сті ведення прицільного вогню і виявлення цілей, 

як вдень так і вночі. До складу систем вводився 

комп’ютер. Потрібна командирові інформація ви-

водилась на монітор для прийняття рішення. Також 

необхідна інформація про різні фактори, що впли-

вають на ведення стрільби видавалась навіднику-

оператору. 

По-четверте зверталась увага на підвищення 

живучості та покращення умов роботи екіпажу. 

Модернізація танків сімейства Т-72 відбува-

лось або силами розробника і виробника – "Урал-

вагонзавод" (м. Ніжній Тагил, РФ), або в кооперації 

іноземного експлуатанта з виробником, або силами 

власної оборонної промисловості іноземного екс-

плуатанта, або іноземними експлуатантами в між-

народної кооперації без залучення виробника.  

Враховуючи потреби ЗС України, сучасний 

стан російсько-українських відносин та можливості 

вітчизняної оборонної промисловості для України 

найбільш раціональним шляхом модернізації буде 

опора на власні сили. Таким шляхом пішла Польща. 

Це дозволить сформувати замкнений цикл вироб-

ництва високотехнологічної обороної продукції, 

критично важливої для ЗС України, уникнути зале-

жності від мінливої міжнародної політико-економі-

чної кон’юнктури, підвисити експортні можливості 

вітчизняної оборонної галузі. 

В Україні є всі можливості (інтелектуальні та 

виробничі) для модернізації танків Т-72 силами та-

нкоремонтних заводів. Такий досвід є на Київсь-

кому та Львівському бронетанкових заводах, ще з 

часів СРСР орієнтованих на ремонт Т-72. Саме ці 

підприємства вже проводили модернізацію і пере-

дачу перших партій танків до ЗС України [5]. Поту-

жності цих двох великих танкоремонтних підпри-

ємств дозволяють у найкоротшій термін, за наявно-

сті стабільного замовлення з боку Міністерства 

оборони України та належного фінансування, про-

вести модернізацію всіх Т-72 у найближчій перспе-

ктиві. 

Саме високі надійність і вогнева міць танків Т-

72, а також велика їх кількість на озброєнні бага-
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тьох країн підштовхують конструкторів Росії, Че-

хії, Словаччини, Польщі, Румунії, України, Франції 

та Бельгії і ряду інших країн розробляти проекти 

глибокої модернізації цієї чудової машини і дове-

сти її бойові характеристики до відповідності су-

часним вимогам. 

Різні версії модернізації старих машин Т-72 не-

минуче будуть пропонуватися і надалі тому, що 

ціна і терміни розробки танків нового покоління 

практично не залишають інших варіантів вдоскона-

лення танкового парку тим, хто не готовий платити 

за нові машини від 5-6 мільйонів доларів за оди-

ницю і вище. І навіть країни, які розробляють і бу-

дують техніку нового покоління, включаючи і Ро-

сію з її новинкою – Т-14 Армата та іншими маши-

нами на цій платформі, витратять на заміну 

основної частини парку досить тривалий час. Ре-

зультат передбачити нескладно: багатьом танкам 

періоду “холодної війни”, які були збудовані у 

СРСР ще доведеться зустрітися у бою на різних те-

атрах воєнних дій. Можна впевнено стверджувати, 

що Т-72 ще не вичерпав свій модернізацій ний по-

тенціал і продовжить залишатись в строю у бага-

тьох країнах ще десятки років. 
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На основі комплексного застосування принципів виміру статистичних даних в історичному до-

слідженні коротко описано перебіг історії розвитку офіцерського корпусу національного війська та зміни 

статистичних показників кількості посад старших і молодших офіцерів на етапах реформування та ро-

звитку структури Збройних Сил України. 

В статті висвітлено кількісні зміни категорій офіцерського складу, які стали передумовою неготов-

ності української армії до ведення активних бойових дій у відповідь на озброєне вторгнення РФ на тери-

торію нашої держави в Криму і на Сході України. З’ясовано період відновлення співвідношення посад 

старших та молодших офіцерів в Збройних Силах України на користь збільшення частки молодших 

офіцерів, проведено порівняння категорій офіцерського складу до стандартів прийнятих в Збройних Силах 

країн Альянсу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у аналізі статистичних даних чисельності посад стар-

ших і молодших офіцерів, що стали вихідними для нарощення кількості командних посад офіцерського 

корпусу Збройних Сил України в ході ведення Антитерористичної операції. 

Abstract 

The research was conducted on the basis of open sources and published closed materials of domestic scien-

tists, that contributed to the study and analysis of staff and list of officers in the Armed Forces of Ukraine in the 

initial stages of the Anti-terrorist operation in eastern Ukraine. 

Based on the integrated application of the principles of measuring statistical data in historical research briefly 

describes the history of the officer corps of the national army and changes in statistics on the number of senior and 

junior officer positions at the stages of reforming and developing the structure of the Armed Forces of Ukraine. 

The article highlights the quantitative changes in the categories of officers which became a prerequisite for 

the unpreparedness of the Ukrainian army to conduct active hostilities in response to the armed invasion of the 

Russian Federation on the territory of our state in the Crimea and eastern Ukraine. 

The period of restoration of the ratio of positions of senior and junior officers in the Armed Forces of Ukraine 

in favor of increasing the share of junior officers was revealed, comparing the categories of officers to the standards 

adopted in the Armed Forces of the Allies. 

The scientific novelty of the obtained results is in the analysis of statistical data on the number of positions 

of senior and junior officers which became the starting point for increasing the number of team positions officer 

corps of the Armed Forces of Ukraine during the Anti-terrorist operation. 

Ключові слова: офіцерський корпус, чисельність посад старших і молодших офіцерів, офіцери ко-

мандної ланки. 

Keywords: officer corps, number of positions of senior and junior officers, command officers. 

 

В умовах триваючого збройного конфлікту на 

Донбасі, Збройні Сили України (далі ‒ ЗС України) 

залишаються єдиним фактором стримування поши-

рення “повзучої” агресії Російської Федерації (далі 

‒ РФ) теренами України.  

На початкових етапах збройної агресії в 2014 

році низька спроможність ЗС України протистояти 

вторгненню противника через кордони держави та 

виконувати покладені на них завдання обумовлю-

валося комплексом негативних факторів, які безпо-

середньо впливали на ефективність застосування 

військ (сил) перед початком військової інтервенції. 

Поряд з воєнно-політичними та внутрішньо-війсь-

ковими чинниками діяли економічні та соціальні 

причини, при чому критичність кожної компоненти 

окремо та/або їх сукупності вплинули на стан 

боєздатності ЗС України. 

Постановка проблеми. Укомплектованість 

керівних посад у військових частинах (підрозділах) 

офіцерами спроможними виконувати свої функціо-

нальні обов’язки на високому професійному рівні 

насамперед визначають боєздатність військових 

частин та залежність ходу і результату бойових дій.  

Радикальні військові реформи по скороченню 

бойового складу військ (сил), що проводилися в 

рамках рішення Ради національної безпеки і обо-

рони України від 02.09.2013 року «Про Державну 

комплексну програму реформування і розвитку 

Збройних Сил України на період до 2017 року», 

призвели до зниження частки бойових з’єднань і 

військових частин до 47%, тоді як штаби, органи 

управління, підрозділи логістики, військові нав-

чальні заклади становили 53% [8]. На кінець 2013 

року загальна чисельність ЗС України становила 

лише 165,5 тис. осіб, у тому числі – 120,9 тис. війсь-

ковослужбовців, на військовій службі перебувало 

32 тис. 600 офіцерів [2, с.11], скорочення посад 

офіцерської когорти досягло катастрофічних зна-

чень до 77,9 % [6, с. 66] від загальної чисельності 

посад офіцерів за роки незалежності. Крім того, 

протягом року було скорочено майже 14 тис. війсь-

кових та службовців, що перевищило критичний 

показник звільнення персоналу в 3,6 рази та викли-

кало втрати професійної складової війська [7, с. 

128], стало причиною структурної руйнації армії, 

втрати бойового потенціалу підрозділів, критич-

ного зниження рівня готовності до участі в бойових 

діях, що у подальшому спростило РФ розв’язання 

військової агресії на території Луганської та До-

нецької областей. 

Таким чином, вивчення чисельності офіцерсь-

кого корпусу ЗС України на початкових етапах про-

ведення Антитерористичної операції (далі ‒ АТО) 

по стримуванню збройної агресії РФ в Донецькій і 

Луганській областях являється передумовою вив-

чення бойових спроможностей військ (сил) в ході 

ведення бойових дій (операцій) та потребує до-

слідження з метою утвердження однієї з найваж-

ливіших складових військового організму – офіцер-

ського корпусу національного війська. 



34 The scientific heritage No 48 (2020) 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

При опрацюванні відкритих наукових матеріалів 

постала можливість виокремити останні праці з 

комплектування посад офіцерів управлінської 

ланки у організаційних структурах ЗС України в 

процесі розвитку українського війська. Вагомий 

внесок в дослідження комплектування категорій 

офіцерського корпусу має робота “До визначення 

раціонального співвідношення старших і молод-

ших офіцерів у складі ЗС України” [12], що яв-

ляється основоположною у вивченні комплекту-

вання офіцерським складом організаційних струк-

тур ЗС в цілому та видів ЗС України. Науковцями І. 

Романченко, М. Денежкін, М. Мороз проаналізо-

вано внутрішньо-військові чинники в ЗС України, 

які визначають співвідношення категорій молод-

ших та старших офіцерів та з урахуванням стан-

дартів встановлення чисельності категорій офіцер-

ського складу в ЗС країн НАТО запропоновано тео-

ретико-методологічні способи реалізації 

збалансованості наведеного в статті показника. Ро-

зробці математичної моделі визначення оптималь-

ного співвідношення і термінів вислуги старших та 

молодших офіцерів в процесі проходження ними 

військової служби на основі теорії динаміки се-

редніх присвячено матеріал Ю. Германа, М. Де-

менко та Ю. Гусака [4]. 

Вивчення стану укомплектованості командних 

посад офіцерського складу у організаційних струк-

турах ЗС України в особливий період присвячена 

робота С. Горбенко [5] однак матеріали є закри-

тими, що спонукало до дослідження обраної тема-

тики для висвітлення даних кількісних значень ка-

тегорій офіцерського складу ЗС України станом на 

2016 рік на широкий загал. 

Метою статті є вивчення та аналіз штатної та 

списочної чисельності офіцерського складу ко-

мандної ланки рівня рота ‒ батальйон ‒ полк – бри-

гада в ЗС України на початкових етапах проведення 

АТО на Сході держави, визначення співвідношень 

між зазначеними категоріями, їх порівняння з по-

казниками країн-членів НАТО та в подальшому ви-

роблення рекомендацій по реалізації політики фор-

мування професійної складової української армії у 

відповідності до стандартів НАТО. 

Викладення основного матеріалу. Фор-

мування офіцерського корпусу завжди є першочер-

говим та актуальним завданням в процесі будів-

ництва армії. В Україні перебіг історії створення 

складової військового організму розпочався з 24 

серпня 1991 року від моменту проголошення “Акту 

проголошення незалежності України” та 

асоціюється з постійним зниженням чисельності 

офіцерського складу на фоні скорочення загальної 

чисельності армії. За перші 15 років становлення, 

реформування та розвитку ЗС незалежної держави 

кількість посад офіцерів зменшалися більше ніж на 

180 тис., в період 2001 – 2005 рр. коли загальна 

штатна чисельність особового складу Збройних 

Сил була скорочена майже на 171 тис., кількість по-

сад офіцерів впала ще на 29,3 тис. [1, с. 12]. За ре-

зультатами проведення організаційно-штатних за-

ходів в 2005 році звільнено з військової служби 

близько 19 тис. військовослужбовців, у тому числі 

понад 9 тис. офіцерів. 

Проміжок часу з 2006 по 2011 рр. охарактери-

зувався зміною воєнно-політичної орієнтації керів-

ництва держави в напрямку Північно-Атлантич-

ного Альянсу, що сприяло істотному переформату-

ванню армії та офіцерського корпусу зокрема, 

щорічний показник чисельності офіцерських посад 

показував стійке зменшення, середньорічна ди-

наміка скорочення становила 1,92 % [6, с. 65]. Ос-

новні заходи кадрового забезпечення в ЗС України 

на 2006 ‒ 20011 рр. проводитися у відповідності до 

Директиви Міністерства оборони України (далі ‒ 

МОУ) від 27.01.2006 року “Про основні заходи кад-

рового забезпечення Збройних Сил України на 

період 2006 ‒ 2011 років, подальшого удоскона-

лення кадрової політики” та передбачали приве-

дення кількісно-якісних показників особового 

складу ЗС України до завдань, що на них поклада-

лися, надаючи перевагу пріоритету збереження 

кадрового потенціалу армії.  

Подальший історичний виток трансформації 

офіцерського корпусу українського війська розви-

вався на основі “Концепції реформування і ро-

звитку Збройних Сил України на період до 2017 

року”. Заходи перебудови Збройних Сил передба-

чали два етапи та включали перехід від видового до 

міжвидового принципу побудови українського 

війська, інтеграцію органів військового управління 

на стратегічному та оперативному рівні, стосува-

лися оптимізації складу та чисельності особового 

складу, в планах висувалася ідея створення Прези-

дентського кадрового резерву для Збройних Сил 

[10]. Прогнозоване співвідношення категорій осо-

бового складу ЗС України до кінця 2017 року пла-

нувалося на рівні 100 тис. військовослужбовців, із 

них офіцери ‒ 20 880 осіб, в період 2012 ‒ 2017 рр. 

звільненню з військової служби підлягали понад 15 

тис. офіцерів [7, с. 130].  

В результаті, “гібридну війну” проти України, 

яку розв’язала РФ, офіцерський корпус зустрів не-

численним, деморалізованим, а армія була розгра-

бованою [3, с. 12]. Станом на 01.01.2014 року 

штатна чисельність офіцерського складу складала 

24,9 % від загальної чисельності війська, при чому 

рівень укомплектованості ЗС України офіцерами 

становив лише 20,7 %.  

Отже, історичні сходинки розвитку офіцерсь-

кої когорти від зразка Радянського Союзу до фор-

мування нової генерації офіцерів українського 

війська, що здобула досвід в бойових діях, можливо 

охарактеризувати на підставі зміни чисельності 

офіцерських посад та їх укомплектованості, 

співвідношенням категорій старших та молодших 

офіцерів, чисельністю осіб офіцерського складу у 

кожному військовому званні, тощо.  

Для подальшого вивчення оптимальної чи-

сельності старших та молодших офіцерів в структу-

рах ЗС України на початкових етапах АТО до-

цільно порівняти в історичній ретроспективі міру 

кількісного співвідношення складових офіцерсь-

кого корпусу з застосуванням принципів виміру 

статистичних даних в історичному дослідженні, а 
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за умови впровадження норм і стандартів Альянсу 

у сфери військового будівництва ЗС України 

порівняти їх з нормативними значеннями стати-

стичних показників співвідношення частки 

офіцерів у ЗС НАТО. 

Ґрунтуючись на результатах досліджень Цен-

трального науково-дослідного інституту ЗС 

України та Науково-методичного центру кадрової 

політики Міністерства оборони України [12, 9], ви-

могах положень Державної програми розвитку ЗС 

України на 2006 – 2011 рр. та Державної комплекс-

ної програми реформування і розвитку Збройних 

Сил України на період до 2017 року, що є основою 

процесу військового будівництва національних 

Збройних Сил, сформовано дані динаміки зміни чи-

сельності посад офіцерів ЗС України та представ-

лено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Відсоткове співвідношення посад офіцерського складу ЗС України (2002 ‒ 2017рр.)*, % 

Рік Кількість посад старших офіцерів Кількість посад молодших офіцерів Співвідношення посад 

2002 46,77 53,07 1:1,134 

2005 50,6 49,4 1:0,976 

2006 46,87 53,13 1:1,133 

2011 40,00 60,00 1:1,5 

2014 51,86 48,13 1:0,928 

2017 42,88 57,12 1:1,332 

* під кількістю посад старших офіцерів передбачається кількісне значення посад вищих та старших 

офіцерів. 

 

Аналіз реалізації заходів Державної програми 

будівництва та розвитку ЗС України на період до 

2005 року вказує про зменшення загальної чисель-

ності особового складу війська до 245 тис. осіб. 

Співвідношення між видами Збройних Сил стано-

вило: Сухопутні війська ‒ до 40 %; Повітряні Сили 

‒ до 24 %; Військово-Морські Сили ‒ до 8 %; ор-

гани військового управління, військові навчальні 

заклади, установи ‒ до 28 % [1, с. 28]. Узагальнене 

порівняння кількості посад старших офіцерів до 

молодших складає практично 50 % на 50 %.  

Етап будівництва ЗС України, що розпочався у 

2006 році характеризується зростанням чисельності 

посад молодших офіцерів по відношенню до кіль-

кості посад старших офіцерів, співвідношення по-

сад старших та молодших офіцерів становить 

близько 45 % до 55 %. З виконанням завдань, визна-

чених “Державною програмою розвитку ЗС 

України на 2006 ‒ 2011 роки” змінилася динаміка 

співвідношення старших та молодших офіцерів в 

армії в сторону різкого превалювання відсотку по-

сад старших офіцерів над кількістю посад молод-

ших офіцерів, яке виражається у співвідношенні 

1:0,94 при чому частка молодших офіцерів нижче 1, 

що свідчить про науково не виважене рефор-

мування з переважанням військових управлінських 

структур та підрозділів забезпечення діяльності. 

Наступні три роки стали новим етапом війсь-

кової реформи, в ході якого здійснювалися заходи 

“Концепції реформування і розвитку ЗС України на 

період до 2017 року” та ознаменувалися спробою 

створення у короткі строки якісно нового війська 

проєвропейського типу. Однак частка посад молод-

шого офіцерського складу свідчить про відтік мо-

лодших офіцерів та створення певної диспропорції 

офіцерського корпусу, де кількісне співвідношення 

старших і молодших офіцерів прирівнюється 50 % 

на 50 % та є суперечливим для підтримання бойо-

вого потенціалу армії хоча достатнім для своєчас-

ного реагування на загрозу прикордонного зброй-

ного конфлікту. 

Розвиток політичних подій в Україні в кінці 

2013 року на початку 2014 року довів, що співвідно-

шення посад старших офіцерів та молодших 1:0,928 

застало українську армію не готовою до ведення ак-

тивних бойових дій у відповідь на озброєне вторг-

нення РФ на територію нашої держави в Криму та 

війну на Сході України. Вимогою часу стало сут-

тєве збільшення частки посад молодшого офіцерсь-

кого корпусу, пропорція кількості старших та мо-

лодших офіцерів була вирівняна на користь наро-

щення відсотку посад молодших офіцерів, однак 

диспропорція вирівнялася до середнє статистичних 

показників співвідношення у збройних силах 

НАТО лише на кінець року. 

Порівняльні дані кількісних показників кате-

горій офіцерського корпусу збройних сил країн-

членів НАТО та ЗС України станом на початок 2015 

року приведено в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Співвідношення категорій офіцерського складу збройних сил країн-членів НАТО та ЗС України, у % 

Категорія 

офіцерського 

складу 

Країна 

Старші офіцери Молодші офіцери 
Співвідношення старших та молодших 

офіцерів 

ЗС Великої Британії 47,6 52,4 1:1,1 

ЗС США 41,1 58,9 1:1,43 

ЗС Канади 50,9 59,0 1:1,16 

ЗС Литви 38,5 61,4 1:1,59 

ЗС України 41,9 57,8 1:1,37 
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Починаючи з 2015 року співвідношення посад 

старших та молодших офіцерів в ЗС України має 

стале зростання частки посад молодших офіцерів та 

наближається до стандартів та норм прийнятих в 

ЗС країн Альянсу, де частка молодших офіцерів 

складає близько 60 %, відсоток старшого офіцерсь-

кого складу становить 40 %. 

Таким чином, аналіз кількісних показників по-

сад офіцерського складу ЗС України за 2002 ‒ 

2017рр. дозволяє стверджувати про неординарну 

ситуацію співвідношення категорій старших та мо-

лодших офіцерів української армії, що виражається 

значною динамікою зміни співвідношення між 

старшими та молодшими офіцерами протягом 

років, відсутністю стабільності у співвідношенні 

категорій старших та молодших офіцерів, збіль-

шенням кількості молодших офіцерів в порівнянні 

з старшими у відповідь на виклики та загрози націо-

нальній безпеці.  

Участь офіцерів ЗС України в активній фазі 

АТО підтверджує висновки з аналізу динаміки 

співвідношення категорій старших та молодших 

офіцерів та показує, що існуючий стан системи 

комплектування офіцерами не сприяв повному за-

доволенню потреб ЗС України, внаслідок чого 

українська армія на початкових етапах збройного 

вторгнення РФ зіткнулася з проблемами ефектив-

ного та успішного ведення бойових дій, недостат-

ньою укомплектованістю бойових частин 

(підрозділів) озброєнням та військовою технікою 

(далі ‒ ОВТ), особовим складом та офіцерами зо-

крема, необхідністю перерозподілу функцій та зав-

дань командирів тактичної ланки на офіцерів ор-

ганів військового управління, залученням добро-

вольчих батальйонів до ведення бойових дій, во-

лонтерського руху для забезпечення армії.  

У стислі терміни керівництвом ЗС України 

було проведено заходи по підвищенню рівня обо-

роноздатності країни та стабілізації ситуації на 

Донбасі. З метою нарощення бойових спроможно-

стей сформовано 15 бойових бригад, 1 полк, 5 ба-

тальйонів (дивізіонів), полки та батальйони для 

логістичної підтримки бойових з’єднань сил АТО, 

переважна більшість добровольчих батальйонів 

введені до складу Збройних Сил, Національної 

гвардії та Національної поліції, суттєво покращені 

комплектація та оснащеність військових частин, 

створені Сили спеціальних операцій, Сили тери-

торіальної оборони та Оперативний резерв Зброй-

них Сил, проведено нарощування складу Війсь-

ково-Морських Сил та системи Протиповітряної 

оборони [11]. Результати реформування українсь-

кої армії вплинули на збільшення кількості посад 

старшого та молодшого офіцерського складу ко-

мандної ланки в ЗС України та обумовлювалися за-

вданнями, що покладені на військові формування, 

специфікою ОВТ якою укомплектовані війська, 

особливостями ведення бойових дій на суші, морі, 

у повітряному просторі держави та ступенем 

кваліфікації офіцерів, що виконують бойові зав-

дання. Чисельність посад офіцерського складу в ви-

дах Збройних Сил, частинах безпосереднього 

підпорядкування Генерального штабу ЗС України 

(далі ‒ ЧБП ГШ ЗС України) станом на 2016 рік 

представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Кількість офіцерських посад в ЗС України станом на 01.12.2016р., % 

Вид ЗС  

Категорія офіцерів 
Співвідношення кількості по-

сад 
кількість посад старших 

офіцерів 

кількість посад молодших 

офіцерів 

СВ 54,3 62,25 1:1,14 

ПС 29,99 14,56 1:0,48 

ВМС 6,43 5,48 1:0,85 

ДШВ 5,58 8,29 1:1,48 

ЧБП 

ГШ 
3,69 8,34 1:2,26 

СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили, Десантно-штурмові 

війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування Генерального штабу ЗС України 

 

Вивчення кількісних показників посад стар-

шого та молодшого офіцерського складу командної 

ланки свідчить що кожен вид ЗС України має свої 

особливості: у бойових частинах Військово-Морсь-

ких Сил (далі ‒ ВМС) найменша чисельність мо-

лодших офіцерів разом з тим, Сухопутні війська 

(далі ‒ СВ) потребують найбільшої частки посад 

молодших офіцерів, превалювання старшого 

офіцерського складу демонструють Повітряні Сили 

(далі ‒ ПС) та СВ.  

Стан укомплектованості командних посад 

старшого та молодшого офіцерського складу у ви-

дах ЗС України, ЧБП ГШ ЗС України станом на 

кінець 2016 року представлено у відсотковому 

співвідношенні на рисунках 1, 2 [5, с. 134]. 
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Рисунок 1. Стан укомплектованості командних посад старшого офіцерського складу  

станом на 01.12.2016р. 

*СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили,  

Десантно-штурмові війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування ГШ. 

 

 
Рисунок 2. Стан укомплектованості командних посад молодшого офіцерського складу  

станом на 01.12.2016р. 

*СВ ‒ Сухопутні війська, ПС ‒ Повітряні Сили, ВМС ‒ Військово-Морські Сили,  

Десантно-штурмові війська, ЧБП ГШ ‒ частини безпосереднього підпорядкування ГШ. 

 

Аналіз співвідношення старшого та молод-

шого офіцерського складу командної ланки в видах 

ЗС України вказує на недостатню укомплекто-

ваність посад молодших офіцерів в структурі СВ, у 

військових частинах ПС прослідковується прак-

тично ідеальне співвідношення укомплектовування 

офіцерських посад, у ВМС та Десантно-штурмових 

військах (у 2016 році – Високомобільні десантні 

війська) відмічається брак молодшого командного 

складу у пропорції комплектування старшими та 

молодшими офіцерами.  

Висновок. Ведення бойових дій на сході дер-

жави і необхідність підвищення бойових спромож-

ностей сухопутної компоненти ЗС змусило війсь-

кове керівництво переглянути організаційну струк-

туру ЗС України в сторону збільшення частки 

бойових частин (підрозділів) СВ, Це в свою чергу 

привело до збільшення штатної чисельності молод-

ших офіцерів батальйонної ланки та дозволило на 

кінець 2017 року досягти потрібного співвідно-

шення молодших та старших офіцерів у складі ЗС 

України та вийти на рівень показників, встановле-

них в Збройних Силах країн-членів НАТО. 

Оптимальна модель структури співвідношення 

посад старших і молодших офіцерів за військовими 

стандартами НАТО вимагає дотримання принципів 

виміру статистичних даних в історичному до-

слідженні, що дозволяє вивчати розвиток процесу з 

урахуванням чинників впливу та змоделювати 

варіанти побудови і функціонування структури 

армії. 

Дослідження кадрової політики ЗС України за-

слуговує подальшого ґрунтовного наукового вив-

чення, оскільки армія відіграє важливу політичну 
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роль у поглиблені процесів державотворення, у 

розбудові та реформуванні ЗС України. 
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Анотація 
У статті розкрито особливості створення й удосконалення вітчизняних бронешоломів під час прове-

дення антитерористичної операції на Сході України. Показана роль вищого військово-політичного керів-

ництва держави у вирішенні проблем власного виробництва та забезпечення Збройних Сил України засо-

бами індивідуального захисту воїнів. Розкрито роль і внесок української військової науки та промислово-

сті в налагодження власного виробництва високотехнологічних і надійних бронешоломів за рахунок 

впровадження в їх конструкції нових параарамідних матеріалів і передових технологій, та забезпечення 

ними потреб сучасних Збройних Сил України. Автором здійснено підрахунки стосовно забезпечення вій-

ськовослужбовців Збройних Сил України новими кулезахисними кевларовими та сталевими бронешоло-

мами (касками) під час проведення антитерористичної операції. При виробництві бронешоломів вітчизня-

ними підприємствами визначено стійку тенденцію до покращення їх захисних властивостей при одночас-

ному зниженні ваги. 
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Abstract 

The article reveals the peculiarities of the creation and improvement of domestic armor helmets during the 

anti-terrorist operation in the Donbass region of Ukraine. It is shown the role of the top military and political 

leadership of the state in solving the problems of its own production and providing the Armed Forces of Ukraine 

with means of individual protection of soldiers. It's exposed the role and contribution of Ukrainian military science 

and industry in establishing its own production of high-tech and reliable armored helmets due to the introduction 

of new para-aramid materials and advanced technologies in their design, and providing them according the needs 

of the Armed Forces of Ukraine. The author made calculations of the Armed Forces of Ukraine servicemen pro-

vision with new bulletproof Kevlar and steel armored helmets (helmets) during the anti-terrorist operation. In the 

production of armored helmets by domestic enterprises identified a steady trend to improve their protective prop-

erties while reducing their weight. 

Ключові слова: антитерористична операція, бронешолом, засоби індивідуального бронезахисту, 

Збройні Сили України. 

Keywords: anti-terrorist operation, armor helmet, means of individual armor protection, Armed Forces of 

Ukraine. 

 

Створення засобів індивідуального захисту вої-

нів сягає стародавніх часів. Вже на той час воїн у бою 

захищав себе від проникаючого (колючого, рубля-

чого, ріжучого) й інших впливів холодної зброї, засто-

совуючи різні засоби захисту: щит, лати, панцир, ко-

льчугу та ін. З появою вогнепальної зброї проблема 

такого захисту воїна значно ускладнилась і стала за-

требуваною. Її актуальність не втратила свого зна-

чення і на теперішній час. Під час виконання бойових 

завдань у сучасних умовах обов'язковим елементом 

екіпіровки бійця стали засоби індивідуального броне-

захисту (ЗІБЗ), зокрема бронежилети та бронешоломи 

(каски). 

Автор статті поставив за мету – розкрити особли-

вості створення й удосконалення такого вітчизняного 

ЗІБЗ як бронешолом у ході проведення антитерорис-

тичної операції (АТО) на Сході України. 

До початку АТО на Сході України підрозділи 

ЗС України, що залучалися до її проведення, вияви-

лися практично без бронешоломів або мали на 

оснащені старі ще радянського виробництва сталеві 

каски СШ-68. Вони забезпечували захист від пісто-

летних куль і осколків вагою до 1 грама, що летять 

зі швидкістю 300–350 м/с. Досягнути вищого рівня 

бронезахисту шолома можна було лише за рахунок 

збільшення його товщини, а отже, за рахунок збіль-

шення його ваги. Але при цьому збільшувалась імо-

вірність отримання важких травм попереку воїнів, 

які їх використовували. Тому з перших днів АТО 

перед Міністерством оборони України гостро пос-

тавала проблема забезпечення підрозділів Сухопу-

тних військ ЗС України сучасними засобами захи-

сту воїнів вітчизняного виробництва, у т. ч. броне-

шоломами. Цю проблему на початку намагалися 

вирішити за рахунок прийняття на озброєння бро-

нешолома “Сфера” (його зовнішній вигляд див. на 

рис. 1), виготовленого на комбінаті “Перемога” (м. 

Ірпінь, Київська обл.) [5, с.72]. 

 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд бронешолома “Сфера” 

 

Варто зазначити, що бронешоломи “Каска-

1М” стали виготовлювати ще в середині 1990-х ро-

ків, проте, до початку АТО їх до військ надійшло 

лише 150 одиниць. Крім того, захисні якості цих 

шоломів не відповідали вимогам діючих стандар-

тів. Основною проблемою при їх виготовленні був 

пошук і застосування легких, але міцних матеріа-

лів. 

Бронешолом “Сфера” виготовляли з вітчизня-

ного пакету листового композиту, вага якого в два 

і більше разів перевищувала вагу захисних матеріа-

лів, з яких виготовляли бронешоломи іноземних 
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марок. Уже на той час багато іноземних виробників 

у їх виробництві застосовували легку, але міцну па-

раарамідну тканину, просочену зв’язуючим елеме-

нтом, що дозволяло посилити її захисні властиво-

сті, не збільшуючи при цьому вагу самого бронешо-

лома. Так, наприклад, російський “полімерний 

шолом” мав площу захисту 12 дм2 і другий рівень 

захисту при загальній його вазі всього 1,4 кг. Швей-

царський шолом “Кевлар Н-Shell” також при дру-

гому рівні захисту мав вагу 1,0 кг [3, с.27-31; 5, 

с.73]. Українська промисловість на той час не мала 

технічних і фінансових можливостей виготовляти 

подібні матеріали, а, отже, і виробляти бронешо-

ломи за якістю іноземних виробників. Тактико-тех-

нічні характеристики бронешолома “Сфера” наве-

дені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики бронешоломів 

Показники 
Модель шолома (назва) 

“Сфера” “Тор-Д” “Каска-1М” тип F “Каска-1М” тип С 

Виробник Комбінат “Перемога” ТОВ “Юармс” ТОВ “Темп-3000” ТОВ “Темп-3000” 

Клас захисту:     

за ДСТУ В 4103-

2002 
1А 1А 1, 1А, 2 1, 1А, 2 

за ГСТУ 78-41-004-

97 
1А 1А 1, 1А, 2 1, 1А, 2 

за STANAG 2302 

НАТО 
ІІ ІІІ А ІІ, ІІІ А ІІ, ІІІ А 

Балістична стій-

кість 

Від куль ПМ, АПС, ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, АПС, ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, АПС, ТТ, 

осколків 

Від куль ПМ, АПС, ТТ, 

осколків 

Площа захисту, дм2 11,5 11,9-13,1 12,0-14,5 9,5-11,0 

Розміри шолома L, XL 
L, XL 

(52-62 см) 

S, М, L, XL 

(52-64 см) 

S, М, L, XL 

(52-64 см) 

Внутрішні розміри, 

мм: 
    

Висота 250 175 175 175 

довжина 270 300 280 280 

ширина 240 270 270 240 

Матеріали виготов-

лення 
Листовий композит Арамідна тканина Арамідна тканина Арамідна тканина 

Вага, кг 2,3 1,5±0,2 1,25–1,6 ±0,05 1,1–1,5 ±0,05 

Система підвіски 4-х точкове 
4-х точкове 

Регулюється 

4-х точкове 

Регулюється 

4-х точкове 

Регулюється 

Система амортиза-

ції 
відсутня 7 демпферних подушок 

Можлива установка де-

мпферів 

Можлива установка де-

мпферів 

Установка кріплень 

для: 
    

прилад нічного ба-

чення 
немає Так так так 

навушники немає Так немає так 

балістичні маски немає Так так так 

Таблиця складена за матеріалами [3, с.27-29; 5, с.73]. 

 

Як видно з таблиці, бронешолом “Сфера” при 

площі захисту 11,5 дм2 мав вагу 2,3 кг і забезпечу-

вав захист від куль, випущених з пістолетів: ПМ, 

АПС та осколків. Шолом мав перший клас захисту 

за ДСТУ В 4103-2002 і ГСТУ 78-41-004-97 та дру-

гий – за стандартами НАТО. Його виготовляли в 

двох розмірах: L і XL з ремінною системою підвісу 

з можливістю регулювання за розміром голови все-

редині шолома. Розміри його захисної структури по 

внутрішній поверхні становили: по висоті 250 мм, 

по довжині 270 мм, за шириною 240 мм, та забезпе-

чувала захист найбільш вразливої частини голови 

воїна [5, с.74]. 

Загалом, бронешлолом “Сфера” мав позитивні 

та негативні властивості та якості. До позитивних 

якостей, на наш погляд, варто віднести його досить 

високу площу та клас захисту голови, надійну чо-

тириточкову систему підвісу. Однак, бронешолом 

мав істотні недоліки, що обмежували його застосу-

вання в часі. Це передусім його велика вага і відсу-

тність всередині бронешолома системи амортиза-

ції. Він також не мав пристосування для кріплення 

приладу нічного бачення, активних навушників, ба-

лістичної маски, тобто засобів, що дозволяють 

бійцю активно брати участь у сучасному загально-

військовому бою. 

Проблему забезпечення військовослужбовців 

ЗС України сучасними бронешоломами стали вирі-

шувати на другому році проведення АТО. Тоді ки-

ївське ТОВ “ЮАРПА” розробило та розпочало ви-

робництво вітчизняного бронешолома “ТОР-Д” 

(див. рис. 2). 
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Рис. 2. Зовнішній вигляд бронешолома “ТОР-Д” 

 

Основне призначення бронешолома – це інди-

відуальний захист голови військовослужбовця від 

ураження кулями короткоствольної стрілецької 

зброї, осколками снарядів, мін і ручних гранат, хо-

лодної зброї, падіння з висоти і безпечного десан-

тування парашутним способом [2]. Тактико-техні-

чні характеристики бронешолома “ТОР-Д” наве-

дені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Типи та технічні характеристики бронешоломів 

№ з/п Тип, назва Країна Площа захисту, дм2 Маса, кг Рівень захисту, клас Примітка 

1 “ТОР-Д” Україна 11,9-13,1 1,5±0,2 1А, ІІІ А Балістична маска 

2 “Каска-1М” Україна     

 тип “F”  12,0-14,5 1,25-1,6 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична маска 

 тип “С”  9,0-11,0 1,1-1,5 

±0,05 

1, 1А, 2 

ІІ, ІІІ А 

Балістична маска 

3 “Маска-1Р” Росія 13,0 3,5 ІІІ З забралом 

4 “Полімер-ний шолом” Росія 12,0 1,4 ІІ Без забрала 

5 “Кевлар Н-Shell” Швейцарія 12,0 1,0 ІІ Без забрала 

Таблиця складена за матеріалами [3–7]. 

 

Як видно з таблиці, бронешолом відповідає ві-

тчизняним стандартам ДСТУ В 4103-2002 і ГСТУ 

78-41-004-97 за першим класом захисту і забезпе-

чує індивідуальний захист бійця від куль, випуще-

них з пістолетів ПМ, АПС та уламків. Шолом прой-

шов випробування в акредитованих балістичних 

лабораторіях Німеччини та Чехії і засвідчив ІІІ А 

клас захисту від куль за стандартами NIJ STD 0106-

01, а при перевірці на захист від уламків відповідно 

до стандарту НАТО STANAG 2920 показав рівень 

V50, рівний 698,8 м/с, що відповідає максималь-

ному рівню захисту F6 [7]. 

Крім того, якість бронешолома підтверджена:  

сертифікатом відповідності за №UA 

1.080.00401127-16 від 30.11.2016 року, зареєстрова-

ним у державній системі сертифікації УкрСЕПРО; 

протоколом балістичних випробувань 

№20.182 від 19.10.2015, виданим науково-дослід-

ній лабораторії зброї та спеціальних захисних мате-

ріалів науково-інноваційного відділу науково-ме-

тодичного центру організації наукової та науково-

технічної діяльності Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського; 

актом призначених відомчих випробувань шо-

лому, що затверджений начальником Генерального 

штабу – Головнокомандувачем ЗС України від 

04.06.2016 року № 36/16102-021; 

наказом Міністерства оборони України від 

15.12.2016 року № 691 [6]. 

Звертають увагу досить високі ергономічні і 

технічні характеристики цього бронешолома. Так, 

наприклад, його розміри становлять: за висотою 

175 мм, за шириною 270 мм, по довжині 300 мм і 

забезпечують загальну площу захисту 11,9–13,1 

дм2. Бронешолом виготовлявся в двох розмірах, а за 

окружністю голови – 52–62 см. Внутрішні розміри 

шолома регулюються підвісною системою і демп-

ферними подушками. Його вага становить 1,5±0,2 

кг [5, с.75], що дозволяє використовувати бронешо-

лом, не знімаючи протягом тривалого часу. 

Невелика вага бронешолома та його надійність 

забезпеченні за рахунок застосування при його ви-

робництві сучасних матеріалів (арамідної тканини). 

Ця тканина дозволяє експлуатувати бронешолом в 

усіх кліматичних умовах: у дощ, сніг, мороз і спеку. 

Із зовнішнього боку його купола нанесено водо та 

вогнестійкий шар, а також антивідблискувальне по-

криття. 

Ергономічні й експлуатаційні властивості бро-

нешолома посилені застосуванням у ньому універ-

сальної платформи для кріплення приладу нічного 
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бачення, бічного рейлінгу для кріплення засобів 

зв'язку. Бронешолом сумісний з протиосколковою 

маскою й тактичними окулярами. Конструкція під-

віски шолома й амортизуючої системи створює 

умови пасивної вентиляції голови воїна. Розміри 

шолома змінюються регулюванням підвісною сис-

темою і демпферних подушок, розташованих все-

редині нього. Крім того, можливе використання пі-

дшоломника, який забезпечує не лише нормальні 

санітарно-гігієнічні умови носіння бронешолома, 

але й зменшує можливий сильний механічний удар. 

Отже, бронешолом “Тор-Д”, на нашу думку, відпо-

відає багатьом ергономічним, захисним, експлуата-

ційним та іншим характеристикам, що висуваються 

до сучасних бронешоломів. Разом з тим, у тому ж 

таки 2016 році оснащення бронешоломами підроз-

ділів ЗС України, що залучалися в АТО, припи-

нили. Замість нього у війська стали надходити бро-

нешоломи “Каска-1М” двох модифікацій, виготов-

лених ТОВ “НВП “ТЕМП-3000”. Спричинила це 

гостра конкурентна боротьба виробників бронешо-

ломів, в якій перемогло ТОВ “НВП “ТЕМП-3000”. 

Зовнішній вигляд бронешолома “Каска-1М” наве-

дено на рис. 3. 

  
модифікація “F” модифікації “С” 

Рис. 3. Зовнішній вигляд бронешолома “Каска-1М” 

 

Як бачимо на рисунку, бронешолом “Каска-

1М” модифікації “F” і “С” за зовнішнім виглядом 

нагадує деякі зразки вітчизняних і зарубіжних бро-

нешоломів. Так, наприклад, його модифікація “F” 

за формою дуже схожа на бронешолом “Сфера”, а 

модифікація “С” – на бронешолом “Тор-Д”. На наш 

погляд, у цьому немає нічого особливого, адже для 

створення й удосконалення всіх без винятку насту-

пних ЗІБЗ, у т. ч. і бронешоломів, постійно викори-

стувався як власний, так і зарубіжний досвід. Це 

стосується як форми, так і змісту. 

Що стосується модифікації броншолома “Ка-

ска-1М”, то його характеристики наведені в табл. 2. 

У таблиці наведено кілька модифікацій бронешо-

лома, що мають низку загальних рис і однакових 

характеристик. Ці бронешоломи виготовлені з па-

раарамідної тканини та призначені для захисту го-

лови людини від ураження кулями короткостволь-

ної вогнепальної зброї, осколками мін і гранат, а та-

кож холодної зброї. За кулестійкостью вони 

відповідають вимогам вітчизняних стандартів, зок-

рема ДСТУ В 4103-2002 та ГСТУ 78-41-004-97 за І, 

ІА і ІІ класами захисту, а від осколків – стандартам 

НАТО STANAG 2920 ІІ і ІІІ класів захисту. 

Висока класність обох модифікацій бронешо-

лома “Каска-1М” визначається як матеріалом їх ви-

готовлення, так і досить високою площею захисту. 

Так, тип “F” бронешолома має площу захисту від 

12,0 до 14,5 дм2, а тип “C” від – 9,5 до 11,0 дм2 [5, 

с.76]. 

Слід зауважити, що розміри їх площі захисту 

залежить від розмірів шоломів. Кожна модифікація 

має чотири розміри: S, M, L, XL. Найменший роз-

мір S відповідає розміру за окружністю голови лю-

дини, рівному 52 см, а найбільший розмір XL – 64 

см. Обидві модифікації мають досить високі внут-

рішні розміри купола бронешолома: по висоті – 175 

мм, за довжиною – 280 мм. Розміри по ширині шо-

лома типу “С” на 30 мм менші, ніж шолома типу 

“F” [5, с.77]. Отже, за площею захисту і шириною 

внутрішньої сторони купола, бронешолом “Каска-

1М” типу “C” приблизно на 9% менший бронешо-

лома типу “F”. Це пов'язано з тим, що у бронешо-

ломі типу “C” є два вушних отвори, до яких за до-

помогою спеціального кріплення встановлюються 

навушники. 

Кожен тип бронешолома “Каска-1М” має чо-

тириточкову регульовану систему підвіски та сис-

тему амортизації. Остання, разом з демпферами, 

встановлюється з внутрішньої сторони купола бро-

нешолома та сприяє зниженню вірогідності отри-

мання травми голови під час удару важким предме-

том або падіння з висоти. 

На бронешолом ”Каска-1М” у визначених мо-

дифікаціях за допомогою спеціального кріплення 

можна встановлювати прилад нічного бачення, ба-

лістичну маску або забрало, що значно покращує 

ведення загальновійськового бою[4, с.94-102]. 

Найважливішою характеристикою, що впли-

ває на час безперервного і комфортного носіння 
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бронешолома обох модифікації, є їх вага. Вона за-

лежить від трьох складових: матеріалу виготов-

лення, площі захисту і розмірів кожного типу. В на-

шому випадку, при однаковому матеріалі виготов-

лення й однаковій товщині купола бронешолома 

обох модифікацій, їх вага залежить тільки від площі 

захисту та розмірів типів, що наведені в табл. 2. 

Вага обох типів шоломів відповідає світовим стан-

дартам. Так, бронешолом “Каска-1М” типу “F” має 

масу 1,25–1,6± 0,5 кг, ”Каска-1М” типу “С” має 

масу 1,1–1,5±0,5 кг [5, с.77]. 

Аналіз вагових характеристик типів бронешо-

лому свідчить, що вага каски типу “С” у серед-

ньому на 9% менша, ніж вага шолома типу “F”. 

Така різниця у вазі пов'язана з особливостями їх 

конструкції. Як зазначалося вище, у бронешолома 

першого типу є два вушних вирізи, за рахунок яких 

зменшено його площу і відповідно й вагу. 

Отже, вітчизняні бронешоломи за такими по-

казниками, як: вага, площа захисту, клас захисту та 

інших не поступаються, а навіть перевершують ба-

гато іноземних бронешоломів. Ця теза підтверджу-

ється даними табл. 2. 

Як бачимо, з усіх наведених у таблиці броне-

шоломів, найбільшу площу захисту мають україн-

ські бронешоломи “Каска-1М” тип “F” і “ТОР-Д”. 

Перший з них, при максимальному розмірі “XL”, 

має площу захисту 14,5 дм2, другий – 13,5 дм2. Кра-

щий за цим показником є російський бронешолом 

“Маска-1р” має площу захисту 13,0 дм2 але його 

вага майже в 2,5 рази більша за вагу українських 

бронешоломів і становить 3,5 кг, що за медико-са-

нітарними нормами не дозволяє експлуатувати 

його безперервно протягом тривалого часу. Інший 

кращий російський “Полімерний шолом” має 

площу захисту 12,0 дм2 і вагу 1,4 кг, але при цьому 

забезпечує лише ІІ клас захисту. Він також не має 

балістичної маски, що є його недоліком. За крите-

рієм “вага – площа захисту” кращі показники має 

швейцарський бронешолом “Кевлар Н-Shell”. Він 

має вагу всього 1,0 кг при площі захисту 12,0 дм2, 

але при цьому забезпечує лише ІІ клас захисту. Він 

так само, як і найкращий російський “Полімерний 

шолом” не має балістичної маски, що знижує його 

захисні властивості. 

Таким чином, у ході проведення АТО на Сході 

України, наша військова наука розробила, а проми-

словість налагодила виробництво надійних броне-

шоломів і забезпечила ними потреби сучасних ЗС 

України. За чотири роки АТО Тилом ЗС України за-

куплено у вітчизняної промисловості 139 тис. бро-

нешоломів, на загальну суму понад 250 млн гри-

вень [1, с.12]. 96 тис. одиниць закуплено в 2015 

році, що склало 69% від усіх проведених закупівель 

за чотирирічний період проведення АТО. І це не ви-

падково. Якщо на початку АТО військовослужбо-

вці ЗС України не мали засобів захисту, в т. ч. і 

броне шоломів, то ситуація дещо змінилася лише 

наприкінці 2014 року. На той час військовослужбо-

вці, які залучалися в АТО, були забезпечені на 23% 

новими кулезахисними кевларовими бронешоло-

мами і на 100% сталевими касками типу “СШ-65” і 

“Сфера”. Тому постала нагальна потреба, яку тер-

міново треба було вирішувати та вживати невідкла-

дних заходів по забезпеченню військовослужбовців 

новими надійними бронешоломами. Це відбулося в 

2015 році і продовжувалося в наступні роки прове-

дення АТО. При створенні й удосконаленні вітчиз-

няних бронешоломів спостерігалася стійка тенден-

ція до покращення їх захисних властивостей при 

одночасному зниженні ваги. Це стало можливим за 

рахунок впровадження в конструкції нових пара-

арамідних матеріалів і передових технологій їх ви-

готовлення. 
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Анотація  

Стаття присвячена проблематиці виникнення, становлення та розвитку форм збройної боротьби у по-

вітряному просторі у ХХ столітті. На основі аналізу чисельних воєнно-історичних і воєнно-теоретичних 

праць зроблено висновок, що упродовж ХХ століття утворилась цілісна система форм застосування авіації. 

Вона складалась із форм бойового, оперативно-тактичного, оперативного і стратегічного масштабів. Це 

дозволяє класифікувати їх по ряду ознак. До таких ознак автор відносить рівень цілей і завдань (стра-

тегічний, оперативний, оперативно-тактичний і тактичний), склад сил і засобів; просторовий розмах; три-

валість; зміст дій; масштаб маневру силами. Відповідно, упродовж ХХ століття утворилась система форм 

застосування авіації, до яких належать форми застосування авіації при виконанні самостійних завдань та 

форми її спільного застосування з іншими видами збройних сил, головним чином у системі вогневого ура-

ження противника під час операцій загальновійськових (флотських) оперативних (оперативно-стра-

тегічних) об’єднань. Складовими системи застосування авіації були: повітряна кампанія, повітряна опе-

рація, систематичні бойові дії, повітряне бойовище, повітряний бій та авіаційні удари різного масштабу. 

Процес становлення форм застосування авіації носив поступовий характер і залежав від цілей і завдань, 

просторового і часового розмаху воєнних дій, стану розвитку озброєння і військової техніки, співвідно-

шення сил сторін. Як і в загальній теорії воєнного мистецтва зберігається закономірність зв’язку стратегії, 

оперативного мистецтва і тактики: форми бойового застосування авіації були складовими форм оператив-

ного застосування, які складали основний зміст форм стратегічного (оперативно-стратегічного) масштабу. 

Простежується чітка тенденція до розширення масштабів збройної боротьби у повітряному просторі та 

об’єднання збройної боротьби у повітрі і в космосі у збройну боротьбу в єдиному стратегічному просторі 

– повітряно-космічному. 

Abstract  

The article is devoted to the problems of the origin, formation and development of forms of armed struggle 

in the airspace in the twentieth century. Based on the analysis of numerous military history and military-theoretical 

work suggests that throughout the twentieth century formed a whole system of forms of aviation. It consisted of 

forms of combat, tactical, operational and strategic scale. It is possible to classify them in a number of ways. Such 

characteristics include the level of goals and objectives (strategic, operational, operational-tactical and tactical), 

the composition of forces and means; spatial span; duration; content of action; the scale of the maneuver forces. 

Accordingly, during the twentieth century has developed a system of forms of the use of aircraft, which include 

the forms of application of aviation in the performance of independent tasks and the forms of its joint use with 

other types of armed forces, mainly in the system fire weapons of the enemy during combined arms operations 

(naval) operational (operational-strategic) associations. Components of the system of the use of aircraft was the 

air campaign, air operations and systematic combat operations, air battle, air battle and air strikes of various scale. 

The process of formation of forms of the use of aircraft has been gradual and depended on the goals and objectives, 

spatial and temporal scope of hostilities, the state of development of weapons and military equipment, the balance 

of forces of the parties. As in the General theory of military art preserves the communication pattern of strategy, 

operational art and tactics: the military use of aircraft was of composite forms of operational applications which is 

the main content forms of strategic (operational-strategic) scale. There is a clear trend towards widening the scope 

of the armed struggle in the airspace and the unification of the armed struggle in the air and in space in an armed 

struggle into a single strategic space – air and space.  

Ключові слова: повітряна кампанія, повітряна операція, повітряне бойовище, повітряний бій, 

авіаційний удар, систематичні бойові дії. 

Keywords: air campaign, air operation, air battle, air combat, air strike, systematic combat. 

 

У процесі дослідження воєнного мистецтва 

авіації основним об’єктом виступають форми і спо-

соби її застосування. Боротьба в повітряному про-

сторі розпочалась у ХХ столітті, на відміну від 

збройної боротьби в інших сферах, історія якої 

нараховує тисячоліття. В інших сферах збройної 

боротьби процес зародження її форм відбувався по-

ступово, упродовж тривалого часу, у той час, як у 
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повітряній сфері цей процес відбувся, з історичної 

точки зору, надзвичайно швидко. Цей процес мав 

свої особливості, які необхідно постійно мати на 

увазі, досліджуючи розвиток воєнного мистецтва 

авіації.  

Варто зазначити, що форми стратегічного, опе-

ративного і бойового застосування авіації у процесі 

свого зародження та еволюції склали струнку і до-

волі динамічну систему, яка постійно доповнюва-

лась новими елементами. Головним чином, цей 

процес відбувався у ХХ столітті. Розуміння змісту 

цього процесу, його спрямованості, на нашу думку, 

має створити підґрунтя для прогнозування подаль-

шого розвитку воєнного мистецтва авіації та харак-

теру загроз і способів протидії їм, що, поза всяким 

сумнівом, нині вкрай актуально та пов’язане з до-

корінними змінами у безпековому середовищі в су-

часному світі. 

Звертає на себе увагу й те, що у фундаменталь-

них працях, присвячених воєнному мистецтву авіа-

ції, проблематика формування та розвитку системи 

застосування авіації її авторами обминається. Пере-

важна більшість воєнних теоретиків та істориків 

досліджували зміни у воєнному мистецтві авіації, 

що відбувались за результатами тієї або іншої війни 

[1–21]. У комплексі процеси розвитку воєнного ми-

стецтва упродовж всього ХХ століття поки що не 

знайшли належного висвітлення. Розглядаючи фо-

рмування та розвиток системи застосування авіації 

автор і намагається відновити хронологію процесу, 

здійснити класифікацію та висвітлити взає-

мозв’язки між відповідними формами.  

Насамперед зауважимо, що під формою зброй-

ної боротьби ми розуміємо обрис, зовнішнє вира-

ження воєнних дій. Загалом, воєнне мистецтво як 

наука, залежно від цілей і поставлених завдань, ма-

сштабів збройної боротьби, сил і засобів, що залу-

чаються, розрізняє такі форми воєнних дій: кампа-

нія, операція, бойовище, бойові дії, бій та удар [22]. 

Отже, перше застосування авіації відбулось на 

початку ХХ століття під час Балканських і Трипо-

літанської війн. Крім вирішення завдання повітря-

ної розвідки способом спостереження, італійська 

авіація 1 листопада 1911 р. завдала перший в історії 

авіаційний удар по наземній цілі [23]. Під час Пер-

шої світової та подальших війн змінювались мета, 

масштаби, глибина, способи завдання ударів і за-

соби, що застосовувались. Так, за масштабами 

удари розділились на: масовані, групові, зосере-

джені, парні й одиночні, за засобами ураження, що 

застосовувались – на: бомбові, ракетно-бомбові, 

штурмові, ракетно-авіаційні. Якщо першій авіацій-

ний удар носив одиночний характер, то вже під час 

Першої світової війни авіація продемонструвала 

здатність завдавати і більш потужні удари до масо-

ваних включно. Друга світова війна зробила 

значний внесок у практику завдання авіаційних 

ударів. Особливо це відзначилось у діях стратегіч-

ної авіації союзників. Нищівні масовані авіаційні 

удари, що завдавались по містах Німеччини та її со-

юзників, призводили до чисельних людських втрат 

і руйнувань. При цьому основними жертвами масо-

ваних авіаційних ударів стало цивільне населення. 

Достатньо згадати трагедії Дрездена і Токіо у 1945 

році, коли під час ударів загинули сотні тисяч мир-

них жителів. Подальшого розвитку набули удари у 

другий половині ХХ століття під час чисельних ло-

кальних і регіональних війн. Набувало розвитку 

воєнне мистецтво при завданні авіаційних ударів 

під час війн у Кореї, В’єтнамі, у зоні Перської за-

токи та Югославії. Так, простежується ряд тенден-

цій, зокрема зменшення сил, що залучались до зав-

дання ударів без зменшення їх ефективності (зав-

дяки покращенню точносних характеристик і 

руйнівної здатності засобів ураження), ешело-

нування сил зі зменшенням питомої ваги ударного 

ешелону та посилення забезпечуючих елементів 

оперативної побудови (бойових порядків) авіації 

(ешелони розвідки, розчистки повітряного про-

стору, придушення ППО, прикриття, РЕБ тощо), 

збільшення глибини та кількості ударів, що завда-

вались без входу в зону об’єктової дії ППО тощо 

[24, 34–36, 65].  

Від початку застосування літальних апаратів у 

військових цілях постало питання протидії їм. Зро-

зуміло, що крім зенітної артилерії засобом такої 

протидії мали стати й літальні апарати, призначені 

для знищення повітряних цілей. Поява у 1915 році 

винищувачів призвела до виникнення нової форми 

збройної боротьби – повітряного бою, при цьому 

варто відзначити унікальність цієї форми збройної 

боротьби на той час, адже повітряний бій був пер-

шою формою збройної боротьби, що відбувалася 

виключно у повітряному просторі [25]. Із змісту са-

мого поняття бій зрозуміло, що йдеться про форму 

виключно бойового застосування авіації, тобто го-

ворячи про повітряний бій ми маємо на увазі 

виключно форму тактичного масштабу. З розвит-

ком авіаційної техніки відбувались і зміни у спосо-

бах ведення повітряного бою. Так, до середини 

1950-х років повітряні бої носили характер ближ-

ніх, маневрених, основними засобами ураження по-

вітряних цілей були авіаційні кулемети й автома-

тичні гармати. Ситуація почала змінюватись після 

війни у Кореї (1950–1953 рр.). Під час цієї війни ви-

явилось суттєве протиріччя між різким зростанням 

льотно-технічних характеристик літаків, особливо 

винищувачів, та їх озброєнням і прицільним облад-

нанням. Так, швидкості польоту порівняно з Дру-

гою світовою війною зросли удвічі, що докорінно 

змінило динаміку повітряного бою. В таких умовах 

оптичні прицільні пристрої та артилерійське 

озброєння не дозволяли своєчасно виявити по-

вітряну ціль, здійснити прицілювання та її вогневе 

ураження, особливо на великих відстанях [26, 83–

84].  

Вирішенням проблеми вважалося впро-

вадження принципово нового виду авіаційних за-

собів ураження – авіаційних керованих ракет класу 

“повітря – повітря” та відповідних систем управ-

ління зброєю. З їх появою у провідних країнах світу 

утвердилася ідея, що ближній повітряний бій відій-

шов в історію, адже вважалося, що повітряні цілі 

будуть уражатись у дальньому ракетному бою, а ті, 

що уникли ураження ракетами великої і середньої 
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дальності (зазвичай з напівактивним радіолокацій-

ним наведенням) будуть уражатись у ближньому 

ракетному бою ракетами з тепловими головками 

самонаведення (ТГСН). Проте, досвід арабо-

ізраїльських війн (1967 і 1973 рр.) та війни у В’єт-

намі (1964–1973 рр.) спростував цю тезу, адже в 

умовах застосування високотехнологічних авіацій-

них ракет відповідним чином розвивались засоби і 

способи протидії їм (РЕБ, протиракетні маневри 

тощо). Починаючи з 1970-х років воєнно-технічна 

політика та підготовка ВПС у провідних країнах 

світу передбачала однакову увагу до ведення по-

вітряного бою в усіх діапазонах дальностей, висот і 

швидкостей [23, 86–87]. При цьому слід зауважити, 

що будучи однією із форм бойового застосування 

авіації, повітряний бій залишався складовою форм 

її оперативно-тактичного, оперативного та стра-

тегічного застосування. 

Однією із форм оперативно-тактичного за-

стосування авіації стали систематичні бойові дії, 

що являли собою сукупність окремих боїв, ударів 

авіаційних з’єднань, частин, підрозділів та окремих 

літаків за єдиним замислом і планом упродовж три-

валого часу у визначеному районі для вирішення 

оперативних (оперативно-тактичних) завдань. За-

звичай вони велися упродовж тривалого часу, в па-

узах між операціями, або під час їх ведення для ви-

конання окремих завдань [25]. Систематичні бойові 

дії велись для завоювання й утримання панування у 

повітрі, руйнування окремих об’єктів у глибині 

оборони противника, ураження об’єктів у бойових 

порядках противника тощо. В ряді війн саме систе-

матичні бойові дії були основним змістом повітря-

ної кампанії як форми стратегічного застосування 

авіації (дії американської авіації від час війни у 

В’єтнамі, в зоні Перської затоки у 1991 р., дії радян-

ської (1979–1989 рр.) та американської (з 2001 р.) 

авіації в Афганістані, російської авіації в Сирії (з 

2015 р.) тощо). 

З часів Другої світової війни закріпилась така 

форма оперативного застосування як повітряне 

бойовище. Повітряні бойовища велись, головним 

чином, з метою завоювання панування у повітрі на 

певному операційному напрямку, яскравим прикла-

дом чого може служити протиборство радянської і 

японської авіації в районі р. Халхін-Гол у 1939 р 

[26, 149]. Результатом такого бойовища може стати 

його переростання у стратегічне, як це відбулось 

після повітряного бойовища на Кубані у 1943 році. 

Мали місце повітряні бойовища й у другий поло-

вині ХХ століття. Одними із найзапекліших таких 

бойовищ стали події 1970 р. у районі Суецького ка-

налу між ізраїльською авіацією та авіацією і силами 

ППО групи радянських військ у Єгипті та над Си-

найським півостровом під час Війни Судного дня у 

1973 р. між ВПС Ізраїлю та Єгипту [27].  

З часів Першої світової війни авіація надавала 

більш активну підтримку сухопутним військам при 

веденні наступальних операцій [28]. Досвід, набу-

тий під час війни, був врахований у подальшому і 

вже у 1930-х роках авіація розглядалась як важ-

ливіший елемент системи вогневого ураження про-

тивника. Так, саме авіаційна підтримка сухопутних 

військ у наступальній операції вважалась головним 

завданням Люфтваффе [28, 198–199]. Не менше 

уваги авіаційній підтримці військ надавали і в 

СРСР. Виконання цього стратегічного завдання під 

час Другої світової війни відбувалось у формі 

авіаційного наступу, сутність якого полягала у без-

перервній підтримці угруповань сухопутних 

військ, що вели наступ, на всю глибину операції [9, 

108].  

Суттєві зміни у формі виконання цього за-

вдання відбулись наприкінці ХХ століття після 

впровадження у практику збройних сил США та їх 

союзників по НАТО повітряно-наземної наступаль-

ної операції, в якій саме авіації належала ключова 

роль не лише у вогневому ураженні противника на 

всю глибину оперативної побудови його військ, але 

й в забезпеченні ударів військами [30]. Вперше і до-

сить успішно ця форма оперативного застосування 

авіації була апробована у 1991 р. під час операції 

угруповання військ антиіракської коаліції “Меч пу-

стелі” в зоні Перської затоки [31, 88]. 

Основною формою оперативного і стратегіч-

ного застосування авіації стала повітряна операція. 

Повітряна операція загалом являла собою узгод-

жені за часом, місцем, цілями і завданнями масо-

вані дії авіаційних об’єднань, з’єднань і частин 

авіації самостійно або з іншими видами збройних 

сил за єдиним планом і замислом під єдиним керів-

ництвом для виконання конкретних оперативних 

завдань [32]. Теорія підготовки і ведення повітряної 

операції почала розроблятись по закінченні Першої 

світової війни. У практику збройної боротьби по-

вітряні операції увійшли під час Другої світової 

війни. Цілями повітряних операцій були розгром 

(послаблення) авіаційних угруповань противника; 

знищення (затримка підходу) оперативних ре-

зервів; ускладнення маневру військ шляхом пору-

шення комунікацій, запобігання залізничних 

(морських) перевезень; руйнування воєнно-проми-

слових об’єктів та адміністративно-промислових 

центрів у стратегічному тилу противника [33]. До-

свід Другої світової війни засвідчив, що най-

успішнішими операціями були ті, до проведення 

яких залучались об’єднання і з’єднання різних 

родів сил авіації (стратегічної, тактичної, розвіду-

вальної). Так, операції англо-американської авіації 

стали приносити результати при прийнятних втра-

тах тоді, коли дії стратегічної авіації забезпечува-

лись надійним винищувальним прикриттям, велась 

оперативна повітряна розвідка з метою з’ясування 

стану, можливостей і дій сил ППО противника, 

стану ураження визначених об’єктів тощо [34].  

Після Другої світової війни повітряні операції 

набули нового оперативного змісту. Воєнна теорія 

і практика стали розрізняти повітряну наступальну 

і оборонну операції. Наприкінці ХХ століття у 

воєнній теорії за досвідом подій у Югославії у 1991 

році з’явилось поняття повітряно-космічно-морсь-

кої операції. Співпадаючи за своєю сутністю з по-

вітряною наступальною операцією, вона відрізня-

лась надзвичайно активним залученням сил косміч-

ного ешелону та узгодженими діями угруповань не 

лише родів сил авіації, але й ВМС, які залучались 
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до операції шляхом завдання ударів крилатими ра-

кетами морського базування та діями палубної 

авіації. 

Проте й повітряні операції були складовими 

таких форм стратегічного застосування авіації, як 

повітряно-космічний стратегічний наступ та по-

вітряна кампанія. Повітряні кампанії почали прово-

дитись під час Другої світової війни. Їх сутність по-

лягала в сукупності першої і подальших повітряних 

операцій, об’єднаних загальним замислом і спрямо-

ваних на досягнення важливих воєнно-стра-

тегічних цілей на театрі війни [35, 19].  

Варто зазначити, що ряд авторів воєнно-теоре-

тичних праць вживають терміни повітряна операція 

і повітряна кампанія як синоніми [36, 59]. Виходячи 

з визначень цих понять, ми можемо стверджувати, 

що це суттєва помилка, яка свідчить про неповне 

розуміння даних категорій воєнного мистецтва. 

Повітряні кампанії мали свої особливості. Так, 

у 1940 р. німецьке командування не планувало три-

валої кампанії у небі Великобританії, намагаючись 

обмежитись лише проведенням повітряної опе-

рації, спрямованої, у кінцевому результаті, на ство-

рення сприятливих умов для проведення стратегіч-

ної морської десантної операції “Seelöwe”. Проте, 

через зміни пріоритетів, невиконання поставлених 

завдань у визначений час примусили командування 

Люфтваффе продовжити завдавати удари по тери-

торії Британії, через що операція й “переросла” у 

кампанію, змістом якої стали повітряна операція, 

систематичні бойові дії, повітряні бойовища та 

окремі авіаційні удари різного масштабу [37, 102–

103]. Кампанія союзної авіації “Pointblank” (1943–

1944), спрямована на руйнування воєнно-економіч-

ного потенціалу Німеччини та її союзників була 

спланована більш ретельно і передбачала 

послідовне проведення ряду повітряних операцій.  

Після Другої світової війни повітряні кампанії 

як форма застосування авіації набули подальшого 

розвитку. Відбулись певні зміни у способах за-

стосування авіації, обумовлені як науково-тех-

нічним прогресом, так і змінами у цілях, обумовле-

них новою воєнно-стратегічною обстановкою. Так, 

під час війни у В’єтнамі ВПС США упродовж 

1964–1968 рр. проводились повітряні кампанії 

“Rolling Thunder”, “Arc Light”, “Ranch Hand”, 

“Menu”, що являли собою сукупність повітряних 

операцій, систематичних бойових дій та окремих 

авіаційних ударів, що завдавались у масштабі всь-

ого Азійсько-Тихоокеанського регіону. Повноцін-

ною повітряною кампанією були дії авіації Багато-

національних сил у війні в зоні Перської затоки 

1991 року, що включали повітряну наступальну 

операцію “Desert Storm” (17–19.01.1991 р.), систе-

матичні бойові дії (20.01.–23.02.1992 р.) і по-

вітряно-наземну наступальну операцію (24–

26.02.1991 р.). Саме як повітряну кампанію ми мо-

жемо класифікувати й дії угруповання Об’єднаних 

збройних сил НАТО проти Югославії у 1999 році 

[38; 39].  

Повітряна кампанія розглядалась і як основна 

форма стратегічного застосування авіації при ве-

денні глобальної ядерної війни, особливо в її почат-

ковий період. Повітряна кампанія вважалася од-

нією із основних форм у рамках стратегічного по-

вітряно-космічного наступу. При цьому під 

стратегічним повітряним (повітряно-космічним) 

наступом розумілися дії, що охоплювали декілька 

театрів воєнних дій, що проводились з метою зни-

щення воєнного потенціалу противника і приду-

шення його волі до опору шляхом глибокого ура-

ження важливих стратегічних об’єктів засобами по-

вітряно-космічного нападу. Головна мета 

повітряної кампанії в цьому випадку полягала у за-

вданні поразки ядерним силам і військам першого 

стратегічного ешелону противника, завоюванні па-

нування у повітрі і створенні сприятливих умов для 

дій своїх наземних і морських угруповань [40]. 

Таким чином, можемо констатувати, що упро-

довж ХХ століття утворилась система форм за-

стосування авіації бойового, оперативно-тактич-

ного, оперативного і стратегічного масштабів. Це 

дозволяє класифікувати їх по ряду ознак (табл. 1): 

Таблиця 1. 

Класифікація форм застосування авіації у ХХ столітті 

Умови та 

ознаки 

Класифікаційні ознаки і умови для різних форм застосування авіації 

Повітряна кам-

панія 

Повітряна опе-

рація 

Систематичні 

бойові дії 

Повітряне 

бойовище 

Повітряний 

Бій 

Авіаційний 

удар 

Рівень цілей і 

задач 

стратегічний  оперативний 

(оперативно-

стратегічний) 

оперативний 

(оперативно-

стратегічний) 

оперативно-

тактичний 

тактичний  Тактичний  

Склад сил і 

засобів 

стратегічні угру-

повання авіації, 

видів збройних 

сил, родів військ 

(сил) 

авіаційні ча-

стини, з’єдна-

ння, об’єднання 

авіаційні ча-

стини, з’єдна-

ння, об’єднання 

авіаційні 

підрозділи, 

частини, з’єд-

нання  

одиночні 

екіпажі, 

пари,авіаційні 

підрозділи, ча-

стини. 

одиночні 

екіпажі, 

пари, 

авіаційні 

підрозділи, 

частини 

Просторовий 

розмах 

театр воєнних 

дій 

операційний 

напрямок 

операційний 

напрямок 

частина опе-

раційного 

напрямку 

район вико-

нання бойової 

задачі 

район вико-

нання бойо-

вої задачі 

Тривалість  декілька тижнів 

– декілька років. 

декілька діб декілька діб – 

декілька тижнів 

від кількох 

годин до 

кількох діб 

до години декілька го-

дин 
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Умови та 

ознаки 

Класифікаційні ознаки і умови для різних форм застосування авіації 

Повітряна кам-

панія 

Повітряна опе-

рація 

Систематичні 

бойові дії 

Повітряне 

бойовище 

Повітряний 

Бій 

Авіаційний 

удар 

Зміст дій завдання по-

разки стра-

тегічним угру-

пованням, за-

воювання 

панування у по-

вітрі, створення 

сприятливих 

умов для дій 

своїх наземних і 

морських угру-

повань, дезор-

ганізація стра-

тегічного тилу  

розгром (по-

слаблення) 

авіаційних 

угруповань про-

тивника; ура-

ження опера-

тивних ре-

зервів; 

ускладнення 

маневру військ; 

руйнування 

об’єктів у стра-

тегічному тилу 

противника 

сукупність 

окремих боїв, 

ударів авіацій-

них з’єднань, 

частин, 

підрозділів та 

окремих літаків 

по єдиному за-

мислу 

послідовне 

або одно-

часне ве-

дення по-

вітряних боїв 

протиборство 

із засобами 

повітряного 

нападу про-

тивника 

вогневий 

вплив на 

об’єкти про-

тивника 

Масштаб ма-

невру си-

лами 

стратегічний  оперативний 

(оперативно-

стратегічний) 

оперативний 

(оперативно-

стратегічний) 

оперативно-

тактичний 

тактичний  Тактичний  

 

Процес становлення форм застосування авіації 

носив поступовий характер і залежав від цілей і за-

вдань, просторового і часового розмаху воєнних 

дій, стану розвитку озброєння і військової техніки, 

співвідношення сил сторін. 

Як і в загальній теорії воєнного мистецтва 

зберігається закономірність зв’язку стратегії, опе-

ративного мистецтва і тактики: форми бойового за-

стосування авіації були складовими форм опера-

тивного застосування, які складали основний зміст 

форм стратегічного (оперативно-стратегічного) 

масштабу. 

Простежується чітка тенденція до розширення 

масштабів збройної боротьби у повітряному про-

сторі та об’єднання збройної боротьби у повітрі і в 

космосі у збройну боротьбу в єдиному стратегіч-

ному просторі – повітряно-космічному. 
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Аннотация 

В работе рассматривается способ проведения лабораторных занятий по физике на примере физиче-

ского практикума по оптике в условиях фактического отсутствия у студентов доступа к лабораторному 

оборудованию. Вопрос проведения лабораторных занятий по естественно-научным дисциплинам осо-

бенно актуален в современной ситуации вынужденного перехода университетов на дистанционную форму 

обучения. Описанные лабораторные работы входят в состав электронного учебного курса по дисциплине 

«Общий физический практикум». При их создании мы ставили целью создать имитацию взаимодействия 

обучающегося через фото и видео с реальным лабораторным оборудованием, а не с его моделью.  

Abstract 

The paper deals with the way of implementation of laboratory physics classes on the example of a physical 

practicum on optics in conditions of actual lack of students' access to laboratory equipment. The question of car-

rying out laboratory classes on natural sciences is especially relevant in the current situation of forced transition 

of universities to a distance form of education. The described works are a part of the e-learning course on the 

discipline "General Physical Practicum". to create an imitation of interaction of a student through photo and video 

with real laboratory equipment, not with it model.  

Ключевые слова: лабораторный практикум, дистанционное обучение, оптика, интерференция, поля-

ризация. 

Keywords: laboratory workshop, distance learning, optics, interference, polarization. 

 

В настоящее время использование информаци-

онных технологий в учебном процессе становится 

не столько актуальным, сколько необходимым. 

Введённый практически по всему миру режим со-

циального дистанцирования вынудил учебные за-

ведения перейти на дистанционную форму обуче-

ния. Если раньше такой режим работы рассматри-

вался как альтернатива очным занятиям и 

применялся в большей степени для заочной формы 

обучения, то теперь, в связи с принятием мер по 

предотвращению распространения коронавирус-

ной инфекции, онлайн-обучение стало единственно 

возможным вариантом функционирования учеб-

ных заведений, в том числе и университетов. Таким 

образом, электронные средства обучения, которые 

обычно используются в качестве вспомогательных 

инструментов в образовательном процессе, на мо-

мент написания данной работы становятся уже ос-

новными и даже обязательными. 

Стоит заметить, что в большинстве универси-

тетов, до введения режима самоизоляции уже име-

лись инструменты для сознания электронных обра-

зовательных сред, которые позволили в сравни-

тельно короткие сроки перевести обучение по 

многим предметам в электронную форму. Преиму-

щественно перевод курса в онлайн форму был лишь 

вопросом времени и заключался в простом пере-

носе в электронную образовательную среду с со-

путствующим наполнением курса электронными 

материалами, заданиями и прочим. Однако то же 

самое нельзя сказать о курсах естественных и физи-

ческих наук. Здесь проблемным является вопрос о 

том, как обеспечить эффективный лабораторный 

практикум.  

Создатели курсов, содержащих в себе лабора-

торные занятия, прибегают к разным способам их 

реализации. Так, в отсутствии режима самоизоля-

ции в некоторых случаях была возможность пере-

вести экспериментальные задания, требующие вза-

имодействия с лабораторным оборудованием, в 

офлайн, и сделать обязательным посещения лабо-

раторий университета для их проведения. И первый 

опыт создания онлайн курсов по естественным 

наукам в западных университетах в конце 90х – 

начале 00х годов основывался именно на таком 

подходе – создании, так называемых, гибридных 

курсов [1]. 

В сложившейся ситуации приходится искать 

иные способы проведения практикума. Одним из 

наиболее распространённых является применение 

компьютерных симуляций физических явлений и 

создание на их основе виртуальных лабораторных 

работ [2]. Некоторые работы могут быть найдены в 

свободном доступе, но подавляющее их большин-
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ство представляют собой максимально упрощён-

ную модель исследуемого явления, не имеют при-

емлемого интерфейса, а потому дают лишь каче-

ственное представление об изучаемых процессах. В 

наше время появляются виртуальные лабораторные 

работы, разрабатываемые на игровых движках [3], 

которые представляют собой виртуальную копию 

лабораторной установки. Однако, разработка лю-

бых виртуальных работ самостоятельно педагогом, 

даже при наличии навыков программирования, 

очень трудоёмка и требует большого количества 

времени. Покупка же готовых виртуальных работ у 

разработчиков, представляется невозможной, 

ввиду ограниченного финансирования университе-

тов, несмотря на наличие уже готовых коммерче-

ских предложений. 

Другой способ организации дистанционных 

экспериментов, ставший возможным сегодня бла-

годаря возросшим скоростям интернет-соединения 

– онлайн трансляции с помощью сервисов видео-

конференц-связи. В таком формате в лаборатории 

необходимо находиться лишь педагогу и, воз-

можно, помощнику, для проведения трансляции 

процесса выполнения эксперимента. Технически в 

большинстве случаев для этого подходит даже 

бюджетный смартфон. Несомненными преимуще-

ством такого подхода являются возможность про-

демонстрировать реальное лабораторное оборудо-

вание и в режиме дискуссии с обучающимися доне-

сти материал. Однако, в таком случае студент 

снимает измерения «под диктовку», теряется со-

ставляющей самостоятельной работы. Кроме того, 

в условиях социального дистанцирования, боль-

шинство учебных заведений ограничило доступ в 

университет даже для преподавателей, что делает 

невозможным проведение онлайн занятий из лабо-

раторий университета. Но даже при наличии такой 

возможности не все измерения и не все явления мо-

гут быть продемонстрированы с помощью камеры 

смартфона. В частности, лабораторный практикум 

в курсе оптики включает в себя явления, которые 

невозможно показать в условиях видео-конференц-

связи ввиду физических ограничений. Процесс из-

мерений также специфичен, поскольку произво-

дится на микроскопах, гониометрах, поляриметрах 

и пр.  

В данной статье предлагается способ реализа-

ции электронных версий лабораторных работ по 

оптике в форме видеороликов и фотографий, по ко-

торым обучающийся самостоятельно выполняет 

измерения. Настоящие работы создавались под су-

ществующие методические пособия и были внед-

рены в учебный процесс в составе электронного 

учебного курса. Здесь мы рассмотрим краткое опи-

сание видеоверсий следующих работ: «Изучение 

естественной оптической активности», «Определе-

ние радиуса кривизны линзы и показателя прелом-

ления воды при помощи колец Ньютона». Мы при-

ведём лишь описание некоторых технических мо-

ментов реализации опытов, оставляя вопрос о 

методическом обеспечении и инструментах внедре-

ния работ в электронные образовательные курсы, 

поскольку подразумеваем, что эти инструменты 

имеются в распоряжении современного универси-

тета. 

Лабораторная работа «Изучение естествен-

ной оптической активности». Цель работы заклю-

чается в определении удельного вращения плоско-

сти поляризации света и концентрации сахара в 

водном растворе. Для этого применяется полутене-

вой поляриметр СМ-2 [4]. 

Студентам предлагается просмотреть видеоро-

лик, в котором запечатлён процесс измерения. Для 

определения угла поворота плоскости поляризации 

необходимо остановить видео в момент, когда до-

стигается равенство яркостей полей сравнения в 

окуляре поляриметра вблизи полного затемнения. 

Для удобства можно замедлить скорость воспроиз-

ведения видео. Кадр из видеоролика работы пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Кадр с поляриметром из работы «Изучение естественной оптической активности» 
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Сложность съёмки такой работы обусловлена 

необходимостью одновременной фиксации на ка-

меру чёткого изображения в окуляре поляриметра 

и измерительных угловых шкал. Для съёмки ис-

пользовалась полупрофессиональная камера с воз-

можностью ручной фокусировки и штатив. При по-

вторном поиске областей равного затемнения по-

лей зрения в окуляр невозможно поставить видео 

на паузу ровно в тот же момент несколько раз, это 

позволяет проводить серию измерений углов по од-

ному ролику.  

Лабораторная работа «Определение ради-

уса кривизны линзы и показателя преломления 

воды при помощи колец Ньютона». Цель работы 

заключается в изучении интерференции световых 

волн в тонких пленках. Для этого используется 

установка, схема которой приведена на рисунке 2. 

В опыте исследуемая линза 3 и плоскопараллельная 

пластинка 4 вставлены в оправу и поджаты вин-

тами. Свет от источника S пройдя светофильтр 1 

преобразуется в монохроматический. Лучи падают 

на прозрачную пластинку 2, отражаются от нее, за-

тем отражаются от нижней грани линзы 3 и верхней 

грани пластинки 4 и интерферируют между собой. 

Интерференционная картина наблюдается в окуляр 

микроскопа [5]. 

 
Рис 2. Схема опыта с кольцами Ньютона 

 

Электронная версия работы представляет со-

бой набор фотографий, которые демонстрируют 

общий вид установки, стеклянную линзу, использу-

емую в работе и непосредственно изображения ко-

лец Ньютона в окуляре микроскопа (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Фото колец Ньютона, наблюдаемых в окуляре микроскопа 
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Студенту необходимо самостоятельно изме-

рить радиусы колец в случае воздушного зазора 

между линзой и пластинкой, по ним определить ра-

диус кривизны линзы. Далее измерения повторя-

ются для случая заполнения зазора водой и опреде-

ляется показатель преломления жидкости. Для 

съёмки использовалась полупрофессиональная ка-

мера с возможностью ручной фокусировки и шта-

тив. Без данной аппаратуры получение качествен-

ных изображений крайне затруднительно. Подоб-

ным методом были созданы электронные версии и 

других лабораторных работ из курса оптики. 

Таким образом, описанный нами способ реали-

зации лабораторного практикума позволяет, хоть и 

не в полной мере, сымитировать взаимодействие 

студента с реальным лабораторным оборудова-

нием. Наличие фото и видео настоящих установок 

с процессом измерений реальных эксперименталь-

ных данных позволяет продемонстрировать явле-

ние как есть, а не его упрощённую модель. Однако 

заметим, что такие съёмки не всегда возможно про-

вести с помощью обычной камеры смартфона, и в 

случае с некоторыми курсами, такими как оптика, 

приходится прибегать к использованию оборудова-

ния, не всегда имеющегося в распоряжении сотруд-

ников университетов. 

Также стоит признать, что даже такой формат 

представления лабораторного опыта не способен 

заменить реальный эксперимент. Любое «правиль-

ное» изучение естественных наук требует проведе-

ния настоящих практических опытов, чтобы сту-

денты могли эффективно наблюдать и понимать 

изучаемые явления природы. Такой тактильный 

опыт укрепляет процесс обучения и способствует 

более глубокому пониманию научного метода в це-

лом и предмета в частности. Но в условиях вынуж-

денного режима дистанционного обучения описан-

ный нами подход вполне оправдан.  
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являются сторонами остроугольного треугольника, доказано, что уравнение Ферма не имеет целых реше-
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Abstract 

In the paper the proof of Fermat’s Theorem is proposed. A triangle with the sides , ,a b c  is considered 

rather than a set of integers , ,a b c . It is proved that in the cases of right and obtuse triangles Fermat’s equation 

has no solutions. When studying the case of , ,a b c  being the sides of an acute triangle, it is proved that Fermat’s 

equation doesn’t have integer solutions for 2p  . 

Ключевые слова: теорема Ферма, геометрический подход, теорема Декарта. 

Keywords: Fermat’s Theorem, geometrical approach, Descartes’ theorem. 

 

Данная работа является продолжением исследований [1, 2]. 

Теорема Ферма. Для любого натурального числа 2p   уравнение 

p p pa b c       (1) 

не имеет решений в целых ненулевых числах , ,a b c . 

Доказательство. Очевидно, что a c , b c , c a b  . Применим геометрический подход, а 

именно: вместо тройки чисел , ,a b c  рассмотрим треугольник с длинами сторон , ,a b c . 

Возможны три варианта: треугольник прямоугольный, тупоугольный либо остроугольный. 

В первом случае 

2 2 2a b c       (2) 

Во втором случае из теоремы косинусов следует, что 

2 2 2a b c       (3) 

Объединяя (2) и (3), получаем: 

2 2 2a b c       (4) 

Умножив неравенство (4) на 
2pc 

, получим: 

2 2 2 2p p pa c b c c     . 

Откуда 

p p pa b c  , 

так как 
2 2p pa c a  , 

2 2p pb c b  . То есть, в первых двух случаях уравнение (1) решений 

не имеет. 

Рассмотрим третий случай, а именно: треугольник остроугольный. Не нарушая общности, будем счи-

тать, что a b . 

При a b , уравнение (1) принимает вид: 

p p pa a c  . 

Откуда 

2
p

c a . 

То есть c  является иррациональным числом при a  и p  целых. 

Числа a k , b k m  , c k n  , где k , m , n  – целые числа, удовлетворяющие неравен-

ствам 

n m , n k m  , 

исчерпывают все возможные варианты целых чисел , ,a b c , являющихся сторонами треугольника. 

В остроугольном треугольнике дополнительно выполняется следующее условие: 

 2k n m n n m         (5) 

Докажем неравенство (5). Как известно,  

2 2 2a b c  ,    
2 22k k m k n    , 

 2 2 22 0k k n m m n     . 

Откуда 

 2k n m n n m    . 
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Из неравенства (5) следует, что 3k  . 

Рассмотрим функцию 

     ,
p ppf k p k k m k n     ,   (6) 

где p  положительное число  2p  . 

Полагая число p  целым, преобразуем равенство (6): 

     

   

1 1 2 2 2 2

1 1 1

, ...

.

p p p
p p

p p p p
p

f k p k C n m k C n m k

C n m k n m

 

 

      

   
  (7) 

Таким образом,  ,f k p  является многочленом степени p  целочисленного аргумента k . 

По теореме Декарта [3] уравнение 

 , 0f k p       (8) 

имеет единственный положительный корень при любом 2p  . 

Докажем некоторые утверждения. 

Предложение 1. Пусть  , 0f k p   0p p   3k  . Тогда  ,f k p  монотонно убывает на 

интервале  0,p   по переменной p . 

Доказательство. 

           , ln ln ln ln
p pp p

pf k p k k k m k m k n k n k k n            

           ln ln , ln 0
p p

k m k n k n k n f k p k n         . 

Следовательно,  ,f k p  монотонно убывающая функция на интервале  0,p  . 

Предложение 2. Пусть  , 0f k p   0k k    2p  . Тогда функция  ,f k p  монотонно 

возрастает по переменной k  на промежутке  0,k  . 

Доказательство. 

   , , 1kf k p pf k p   . 

По условию  , 1 0f k p   . Следовательно,  , 0kf k p  . То есть,  ,f k p  монотонно 

возрастает на интервале  0,k  . 

Предложение 3. Справедлива следующая рекуррентная формула: 

       , 1 , ,
p p

f k p kf k p n k n m k m      
    

(9) 

, , ,k m n p  - целые числа. Причем  , 1 0f k p    при 2p  . 

Доказательство. 

     

     

     

1 11, 1

, .

p pp

p pp

p p

f k p k k m k n

k k k m k m k n k n

kf k p n k n m k m

       

        

     
 

 

Очевидно,  , 1 0f k p    при  , 0f k p  .  

Покажем, что  , 1 0f k p    при  , 0f k p  . Предположим, что  , 1 0f k p    при 

некотором произвольном значении  2 .p p   

Из равенства (9) следует, что 
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1

,
p p

f k p n k n m k m
k
     
 

 

     1 2 2 1 1 1 11
...p p p p p p

p pk n m C n m k C n m k n m
k

            
 

 

   1 1 2 2 2 2 ...p p p
p p

n m
k C n m k C n nm m k

k

 
       
  

   1 1 2 3 2 1 1... ... .p p p p p p p
pC n n m n m m k n n m m             


 (10) 

Согласно равенству (10) уравнение  , 0f k p   не имеет положительных корней при 2.p 
  

Однако, ранее было показано, что уравнение  , 0f k p   имеет единственный положительный 

корень при 2.p   Следовательно,  , 1 0f k p    при любом 2.p   Что и следовало доказать. 

Следствие. В случае, если треугольник прямоугольный либо тупоугольный, уравнение (1) не имеет 

решений в целых ненулевых числах , ,a b c
 
и натуральном 2.p 

 
 

Действительно, в первом случае  , 2 0f k  , а во втором  , 2 0.f k   В обоих случаях 

 , 3 0.f k    

Теорема. Уравнение  , 0f k p   не имеет целых корней при 2.p    

Доказательство. Возьмем произвольные целые положительные числа  ,m n n m . Выберем 

произвольное целое число k , удовлетворяющее условию (5), то есть  , 2 0f k  . Число  , 3f k  

может быть отрицательным или положительным.  

Пусть  , 3 0.f k 
 
В силу непрерывности функции  ,f k p  по переменной p  существует 

единственное значение  2 3p p  , такое, что  , 0f k p  . Если  , 3 0,f k  то указанный 

процесс продолжим, рассматривая  , 4f k  и т.д.  

Таким образом, уравнение  , 0f k p   при 2p 
 
не имеет целых корней.  

Выводы: 

1. В случае прямоугольного и тупоугольного треугольников уравнение  , 0f k p   не имеет 

корней при 2p  . 

2. В случае остроугольного треугольника уравнение  , 0f k p   не имеет целых корней при 

2p  .  

3. В частном случае при а b  число с
 
является иррациональным, если ,а p  – целые числа.  

Что и является окончательным доказательством теоремы Ферма. 
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Аннотация 

Исследование случайных уравнений является одной из наиболее актуальных проблем стохастиче-

ского анализа, так как все законы природы имеют случайную природу. Точно так же уравнения, которые 

теперь называются уравнениями математической физики, должны в конечном итоге быть случайными 

уравнениями, то есть их решения должны быть случайными функциями. И чтобы сказать, что мы знаем 

случайную функцию, нам нужно знать закон распределения этой случайной функции, или функцию рас-

пределения, или плотность распределения (если есть), или характеристическую функцию. 

Актуальны задачи нахождения асимптотических распределений решений, так как, если мы знаем 

функцию, к которой решение стремится в асимптотическом виде, тогда мы можем многое сказать о реше-

нии общего уравнения. 

В данной статье доказана асимптотическая нормальность решения уравнения, индуцированного 

процессом типа «белый шум». Одним из ключевых моментов при доказательстве теоремы 2 является тот 

факт, что наш процесс также является процессом Винера, и что математическая обработка квадрата 

стохастического интеграла, полученного процессом Винера, равна интегралу при вычитании из квадрата 

математической обработки подповерхностной функции. 

Abstract 

The study of random equations is one of the most pressing problems of stochastic analysis, since all the laws 

of nature are of a random nature. Similarly, equations, now called equations of mathematical physics, must ulti-

mately be random equations, that is, their solutions must be random functions. And to say that we know a random 

function, we need to know the distribution law of this random function, or the distribution function, or the distri-

bution density (if any), or the characteristic function. 

The problems of finding asymptotic distributions of solutions are relevant, since if we know the function to 

which the solution tends in the asymptotic form then we can say a lot about solving the general equation. 

Here we have proved the asymptotic normality of the solution of the equation induced by a process of the 

“white noise” type. One of the key points in the proof of Theorem 2 is the fact that our process is also a Wiener 

process, and that the mathematical processing of the square of the stochastic integral obtained by the Wiener pro-

cess is equal to the integral when subtracting the subsurface mathematical processing from the square functions. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, задача Коши, процесс Винера, асимптотическое рас-

пределение, интеграл Итона, стохастический дифференциал, нормальное распределение. 

Keywords: Heat equation, Cauchy problem, Wiener process, asymptotic distribution, Eaton integral, sto-

chastic differential, normal distribution. 

 

Изучение случайных уравнений является од-

ним из наиболее важных вопросов стохастического 

анализа, потому что все законы природы имеют 

случайный характер. К примеру, закон, который 

связывает температуру, объем и давление газа в 

контейнере, является законом, который возникает в 

результате бесчисленных столкновений молекул 

газа с рамой контейнера. Аналогично, уравнения, 

которые теперь называются уравнениями матема-

тической физики, должны быть принципиально 

случайными уравнениями, то есть их решения 

должны быть случайными функциями. И чтобы 

сказать, что мы знаем случайную функцию, нам 

нужно знать закон распределения этой случайной 

функции, или функцию распределения, или плот-

ность распределения (если есть), или характеристи-

ческую функцию. 
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Проблема нахождения асимптотического рас-

пределения решений очень важна, поскольку, если 

мы знаем функцию, в которой решение находится в 

асимптотической форме, мы можем многое сказать 

о решении общего уравнения. 

Рассмотрим уравнение теплопроводности: 

))(),(,(),(
2

1
),(

.
'' twtwxFxtuxtu xxt     (1) 

где 0t ,    0,u x g x ; ( , , )F x y z , )(xg  – неслучайные действительные фунций; 
1, ,x y z R

; ( )w t  – процесс Винера; ( )w t  – процесс типа «белый шум», для которого справедливо 
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Исследуем распределение решения ( , )u t x  при , когда имеют место следующие случаи: 
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Теорема 1. ( , )u t x  – решение уравнения (1), т.е. пусть будет решением уравнения (
'1 ), при 

непрерывных и ограниченных функциях ( , , ) ( ) ( )F x y z f x q y ; ( )f x , ( )g x , ( )q x . Если: 
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Тогда распределение случайной функций 
( , )u t x

t
 при t   сходится к распределению случайной 

величины 121 )(5,0   , где 

1

0

(1) ( ( ))sign ( )b w s w s ds   . 

Доказательство. Покажем, что решение ( , )u t x  задачи Коши уравнения (1) будет в следующем виде: 
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Введем обозначения: 
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Применив формулу Ито, получим 

0

( ) ( ( ))sign ( )
t
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Из сходимости по вероятности 
1 2( , ) / ( ) / 2 ( )u tT x T t      для отношений (2)-(4) и T  , а 

также из ассиметричного условия процесса Винера ( )w t  получим доказательство теоремы 1. 

Замечание. Если 1 2b b b    при t  , то 
1 2( , ) / 0,5( )u t x t b   . 

Теорема 2. Пусть ( , )u t x  есть решение уравнения (1) при ( , , ) ( ) ( )F x y z f x q y z , т.е. является 

решением уравнения (
'1 ) и пусть для ( )f x , ( )g x  выполняются условия теоремы 1. Если функция ( )q x  

ограничена,
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распределение случайной величины 
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которой нормально распределены при (0,1) , независимый от (1) , ( )t . 

Доказательство. Из известных результатов теорий случайных процессов очевидно, что решение 
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и поэтому по вероятности будет 
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1/2

1 2

0

( ) 0,5( ) ( ( )) ( ) 0
t

F tT t q w st dw sT        (7) 

Очевидно, что распределение величины 
1/2

0

( ( )) ( )
t

t q w sT dw sT

  при T   сходится к 

распределению величины (1)  , где   и ( )t  величины из теоремы 2. Из симметричности 

распределения предельной величины (1)   и отношения (7) очевидно, что распределение величины 

2

1

),(


txtF  сходится к распределению величины 1 20,5( ) / (1)    . 

Теорема доказана. 

Одним из ключевых моментов при доказательстве теоремы 2 является тот факт, что процесс 

T

sTW
sWT

)(
)(   также является процессом Винера, и что математическая обработка квадрата 

стохастического интеграла, полученного процессом Винера, равна интегралу при вычитании из квадрата 

математической обработки подынтегральной функции. 
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Аннотация 

В работе приводятся результаты сопоставительного анализа конструкций и принципов работы 

биогазовых установок (БГУ) для получения биогаза (БГ), из биомассы (БМ) растительного и животного 

происхождения и органических отходов (ОО), содержащего большое количество (до 70%) метана. 

Приводятся подробные разъяснение процессов, происходящих в отдельных конструктивных частях БГУ 

и механизмы осуществления этих процессов. 

Abstract 

The present study is devoted to a comparative analysis of the designs and principles of operation of biogas 

plants (BGP) for biogas (BG) production from plant and animal origin biomass (BM), as well as organic waste 

(OW) containing a large amount (up to 70%) of methane. A detailed explanation of the processes occurring in the 

individual structural parts of the BGP and the mechanisms for implementing these processes are given. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовая установка, нагревательная система, теплообменник, 

измельчитель, биореактор, мешалка, сепаратор, анаэробное брожение, минеральный остаток. 

Keywords: Biogas, biogas plants, heating system, heat exchanger, shredder, bioreactor, mixer, separator, 

anaerobic fermentation, mineral residue. 

 

Introduction 

BG production has great importance, from the 

energy, economic and environmental points of view. In 

first, it should be note that the plant or animal origin, as 

well as industrial and household waste saturated with 

hydrocarbons and valuable inorganic trace elements, 

industrial sewage and human waste can be used as raw 

materials for BG production. The main raw materials 

for obtaining BG are cattle and small-cattle manure, 

and other livestock, in particular pig, horses, etc. as well 

as bird droppings. A number of environmental 

problems are simultaneously solved, related to 

pollution of both soil and groundwater, and the 

atmosphere, greenhouse gases such as CO2, CH4, N2O, 

etc. with processing this type of wastes. All these gases 

are released during the natural fermentation of the 

above types of BM, other types of OW and are directly 

released into the atmosphere. Given that the available 

reserves of all types of conventional fuels (solid, liquid 

and gaseous) will be exhausted in the near future, the 

role of BG in electricity and heat supply to the 

population becomes obvious. Based on the above, 

starting from the second half of the last century, in all 

developed countries of the world, especially oil 

producers are intensively works to develop various 

biogas technologies and biogas plants for BG 

production from various types of raw materials. The 

historical development of biogas technology in various 

countries of the world is briefly reviewed below [1]. 

1. The development of biogas technology in 

various countries of the world. 

The first BG research was conducted by Italian 

researcher Allesandro Volta. In 1770, he began to 

collect marsh gases from swamps located in the 

northern part of Italy, and later he conducted research 

on the combustion of these gases. English scientist 

Faraday determined that marsh gases are consists of 

hydrocarbon at the end of the XVIII century. Only in 

1821, the Italian researcher Avogadro found that the 

chemical composition of the marsh gas consists of 

methane. In 1884, the famous French bacteriologist 

Pasteur conducted full-scale research on BG. 

Moreover, he used solid manure as a raw material. 

Considering the results obtained from the experiment, 

he proposed to lighting the streets with biomethane 

obtained using Parisian horses manure. At the end of 

the XIX century, new method for anaerobic 

fermentation of animal origin BM was found, which 



62 The scientific heritage No 48 (2020) 

makes it possible to processing of sewage wastes. 

Namely, this discovery gave a significant impetus to 

the development of BG production. Further, in 1907, 

the BG was used as fuel for generating electricity. In 

the same years, valuable work was carried out in 

Germany to develop and create various types of BGP. 

Anaerobic purification plant with two level was created 

which simultaneously obtained BG. In 1875, Popov 

investigated the effects of temperature on the amount 

of released gas. He found that river sediments begin to 

release BG even at temperatures around 60C. In the 

beginning of the 1895, street lamps in one of the 

districts of the Exeter city were supplied with BG, 

obtained by wastewater fermentation. In 1887, India 

was created new BGP for lighting one of the hospitals 

using obtained BG and in 1897 the BG was used as 

motor fuel in various engines for the first time in 

Bombay. BGP began using in European countries only 

during the First World War, which was due to a fuel 

shortage. The first large-scale BG production facility 

was created in Birmingham in the 1911, to disinfect 

sewage sludge of this city and obtained BG was used to 

electricity generation. During the Second World War, 

the main attention was paid to obtaining BG from 

livestock manure in Germany and France due to the 

lack of fuel. Therefore, these works developed rapidly, 

and already 40 years in France were commissioned 

about 2000 biogas plants operating with manure. In the 

same years, the BG production factories also existed in 

Hungary. However, all pre-war plants in the post-war 

time were not able to compete with heat and power 

plants operating on the basis of cheap traditional energy 

sources, and were dismantled. In the 70s of the last 

century, the second phase of the energy crisis began, 

which gave a new impetus to the development and 

implementation of biogas technology. In particular, the 

works has begun on the introduction of biogas 

technologies in the Southeast Asia countries, as part of 

national and international programs. Currently, more 

than 46 million families use BG for lighting and heating 

homes and cooking in these countries. The sole leader 

in the use of biogas technologies is China, where 40 

million small units are currently in operation, with a 

bioreactor (BR) volume of not more than 10 m3, and it 

is planned to increase their number to 80 million in 

2020. There are using 4.4 million units in India, and 355 

thousand units in Nepal and South Asian countries. 

Moreover, the state programs for the implementation of 

small biogas plants in China and India. More than 

70,000 units were planned in 2013 in Senegal, Burkina 

Faso, Ethiopia, Uganda, Kenya and Tanzania. In Latin 

America, where includes Argentina, Brazil, Chile and 

Mexico, there are several biogas plants which many 

these have been operating since the beginning of the 

last century. However, the total number of them is only 

from 15 to 45 operating or planned biogas plants. 

Currently, 18% of the energy balance needs are 

provided through BG in Denmark. But Germany is the 

sole leader among European countries with a total 

number of biogas plants with 8 million units. In Austria 

there are more than 350 units with 2000 m3 bioreactor 

volume, and in Denmark there are more than 20 large 

biogas plants with 850-14600 m3 volume of bioreactor 

and a large number of small biogas plants. 68 biogas 

plants are used in England to partially cover the energy 

needs of agriculture. Despite the presence of numerous 

biogas plants, only 4 biogas plants work on manure in 

France. In Western Europe, almost half of poultry 

farms are heated using BG. Currently, the well-known 

corporations such as Volvo and Scania produce buses 

operating on the basis of BG, which are widely used in 

the Swiss cities of Bern, Basel, Lucerne, Lausanne and 

Geneva. In the USA, there are more than 170 large 

biogas plants with a volume of more than 2000 m3 of 

BR, of which 153 of these produce electrical and 

thermal energy [2-4].  

Although the above mentioned development of 

biogas technology, in other countries of the world, 

unfortunately, the necessary attention is not paid to 

biogas technologies in Azerbaijan. In this regard, the 

exception is biogas plants, created under the guidance 

of prof. F.G. Aliyev, according to the joint project of 

the “International Eco-Energy Academy” and the 

“Azerbaijan Engineering Academy”, which was 

applied in the village of Khinalig, Guba region of 

Azerbaijan. However, unfortunately these works were 

suspended due to insufficient funding. Another biogas 

plant was established in the Gobustan region of 

Azerbaijan by State Agency for Alternative and 

Renewable Energy Sources (SAARES) of the Republic 

of Azerbaijan. However, this plant was did not work 

even one day since created due to due to the lack of 

specialists in the field of biogas technology. All this is 

due to the fact that biogas plant was assembled on the 

basis of equipment purchased abroad and it was 

completely assembled by the representatives of 

manufacturers (foreign experts), which required 

significant financial costs and since biogas plants are 

complex plants that require sufficient knowledge of all 

processes occurring in the BR, and since biogas plants 

are complex equipments that require sufficient 

knowledge of all processes occurring in the BR which 

should be automatically monitored and regulated. 

Therefore, in the future, the existing SAARES 

employees could not manage the work of this BGP due 

to the shortage of specialists in this field and over time 

it failed. This plant is currently in an idle, decayed state 

(see Fig. 1). It should be noted that, not only this plant, 

as well as all other power plants installed by the 

"specialists" of the SAARES, in different territories of 

Azerbaijan, have only the appearance, but at this 

moment, none of them work normally. Therefore, 

Azerbaijan takes the last place in the development of 

alternative and renewable energy, not only among 

developed, but also among developing countries, 

including among the CIS countries. However, it should 

be note that in the second half of the last century, our 

republic was one of the leading countries in the world 

in the development of solar and wind energy [5-9]. 
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2. Classification, block diagrams and 

functional diagrams of various types of BGP 

Technological processes occurring at BGP depend 

on technical, chemical, biological, energy, structural, 

organizational and other factors mutually related to 

each other. The technical factors include all the 

structural components of the BGP. 

Figure 2 shows a schematic relationship between 

the individual structural units of the BGP for the BG 

production from BM of plant or animal origin and OW, 

by their anaerobic digestion. 

The main structural units of the BGP include a 

loading hatch, chopper, bioreactor, primary assembly 

chamber for BG (shown as “Biogas” in Fig. 2), 

separator, water trap, gas separation chamber, filter-

drier for methane, gas holder, compressor, and also 

receivers for the accumulation of CO2 and CH4. The 

scheme shown in Fig. 1 is simplified, since it contains 

only those nodes that belong to many types of biogas 

plants, including non-automated, simple and low-

power installations. 

So, in industrial biogas plants with high 

performance, in addition to the structural elements 

shown in Fig. 2, also consists of stirrers with a vertical 

or horizontal shaft located inside the BR, water heating 

systems for displacement with grinded BM and OW, 

intended for the circulation of the heat-transfer agents 

through the pipes of the heat exchanger (HE) located 

inside the BR, water pumps used to supply the loading 

hatch with warm water from the hot water storage tank, 

or with liquid fermentation waste, from the bottom of 

the separator, an alarm device associated with the 

analyzer gas connected to the gas outlet of the BR, 

maximum pressure relay to protect the BR from 

depressurization under the possible increase in the BG 

pressure above the maximum value, an electrical 

pressure gauge designed to automatically turn the 

compressor on and off depending on the amount of 

excess pressure of the BG in the gas tank. Moreover, 

automated industrial biogas plants are also supplied 

with some thermal relays, with thermosensitive 

elements installed respectively inside the BR and the 

hot water storage tank, which serve to automatically 

control the temperature inside the BR, as well as the 

temperature of hot water in the storage tank for hot 

water and heat transfer agent circulating through the 

heat exchanger pipe by means of a circulation pump. 

The diagram of one of the simple versions of the 

Belarusian State University, designed for medium and 

large peasant farms is shown in Figure 3 [10]. 

According to the authors of the work, a distinctive 

feature of the BGP is that for the preparation of raw 

materials. There is a separate capacity and the BM 

(manure) crushed and diluted with warm water is fed to 

the loading hopper from there using compressor. 

However, as in the figure explanation, nothing is 

indicated for supplying raw materials to the loading 

hopper. Perhaps, regarding the use of a compressor for 

this purpose, the authors made a fortuitous mistake, 

since usually, centrifugal pumps are used for this 

purpose but not chemical compressors. In addition, the 

places of the gas holder and receiver are also confused 

in the presented scheme. 

 

Figure 1. General view of the BGP mounted by the SSARES in the Gobustan region of the 

Republic of Azerbaijan 
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Biogas plants are classified according to the 

following criteria: 1) the shape of the reservoir for 

collecting BG; 2) design features; 3) the number of 

levels; 4) temperature condition; 5) BR loading 

method; 6) the relative amount of dry matter; 7) the 

purpose of the received BG; 8) the type of raw materials 

used. 

Currently, various types of reservoirs are used to 

collect BG, which include ovoid, spherical, cubic, 

elastic, cylindric, in the form of a trench with a cone up 

and down on both sides. 

First of all, the design features refers the number 

of used bioreactors, according to which biogas plants 

are single-reactor and multi-reactor. 

Simultaneously, single-reactor biogas plants are 

used for gas supply and heat supply to residents living 

in rural areas, and multi-reactor biogas plants are used 

for heat supply and electricity supply to larger gas 

consumers, including vehicles. 

BGPs are divided into three groups by the number 

of stages of the ongoing process: single-stage, two-

stage and multi-stage. 

BGPs are divided into three groups according to 

the temperature regime: psychophilic (20-250С) with 

an optimal temperature value of 250С, mesophilic (at 

32-400С) with an optimal temperature value of 370С 

and thermophilic (at 45-600С) with an optimal 

temperature value of 550С. 

Three loading options are used: batch, quasi-

continuous and continuous. In addition, BGP are 

divided into installations for the implementation of dry 

or wet fermentation depending on the amount of dry 

matter. 

Figure 2. Schematic relationship between the individual structural units of the BGP for obtaining 

BG from plant or animal origin BM and OW by their anaerobic digestion 
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BGPs are also divided into three groups on the 

principle of subsequent application of the obtained BG: 

1) in block mini thermoelectric stations, in order to 

obtain electricity and thermal energy; 2) in a heating 

boiler, for centralized and individual heat supply; 3) in 

gas appliances, for cooking and hot water, as well as 

motor fuel (after cleaning BG from CO2 and other 

impurities). 

BGPs are divided into three groups by the type of 

used raw materials: 

- agricultural, in which untreated green mass, or 

livestock farming waste is used; 

- co-fermented, in which a mixture of pre-

processed plant origin BM and OW saturated with 

carbohydrates is used; 

- recycling, in which various types of biological 

waste are used in the fermentation process which the 

environment is not exposed to pollution; 

- among the above options, the most suitable are 

single-stage biogas plants operating in the mesophilic 

mode with quasi-continuous loading the raw materials. 

The efficiency of the BGP depends on the 

following requirements: 

- reduction of heat costs to ensure the 

temperature regime inside the BR, with the exact choice 

of design and location of heat exchangers, as well as 

using thermal insulation on the surfaces of the BR and 

the battery tank for hot water; 

- reduction of energy costs for grinding the 

feedstock and moving the substrate in the BR; 

- increasing the rate of fermentation of the 

substrate, i.e. transformation processes of BM and OW 

on BG; 

- creating the optimal conditions for the life of 

all types of microorganisms involved in all stages of the 

substrate fermentation process; 

In most biogas plants, about 50% of the resulting 

BG is used to ensure energy costs, which negatively 

affects the overall performance and overall efficiency 

of BGP. Recently, various BGPs have been developed 

in the form of inventions at the technical solutions 

level, in which wind and solar (photovoltaic power 

sources or flat solar collectors) energy sources are used 

to ensure energy costs. The scheme of the BGP, which 

is heated by the flat solar collector is presented in Fig. 

4 [11]. As can be seen from the given BGP scheme, the 

solar collector is connected in the natural circulation 

mode of heat-carrier, which requires the BR to be 

placed at several meters above the BR 

Figure 3. The scheme of one of the BGP options: 

1- manure receiver ; 2 - water heating boiler; 3 - loading hopper 4 - BR; 

5 - hydro gate 6 - safety valve; 7 - electro-contact manometer; 8 - compressor; 

9 - gas mixer; 10 - receiver; 11 - storage for biofertilizers; 12 - pipe removal for load-

ing into transport; 13 - gas holder; 14 – gas reducer. 
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This is one of the main disadvantages of this plant, 

since it places a high demand on the thermal insulation 

of the BR. Otherwise, large heat losses may occur, 

especially during the winter periods of the year, as well 

as under windy weather conditions. Moreover, the 

heating process of the BR is carried out only with the 

using solar collector in this BGP, which is also one of 

the disadvantages of this plant, since, despite the fact 

that heat-accumulating substance with a phase 

transition is placed in special containers inside the BR, 

but this is not enough ensuring the necessary 

temperature at different times of the year, in particular 

in the winter season. Since the BGP is not equipped 

with an automatic temperature control system inside 

the BR, its temperature can reach up to 200-2500С due 

to boiling of the heat-storage substance with a phase 

transition, which is absolutely unacceptable for the 

BGP operating even in the thermophilic mode. Since at 

such a high temperature none of the microorganisms 

involved in the fermentation process will be able to 

continue its life activity.  

Figure 5 presents a diagram of another BGP [12], 

in which the rotational movement of the shafts shredder 

and mixers is carried out from a wind turbine, and the 

necessary temperature regime inside the BR is provided 

by using a flat solar collector. This plant also has certain 

drawbacks in that temperature regime in the BR is 

ensured only by the solar collector, which is 

unacceptable for such installations, since flat solar 

collectors work only in the sunny time of the day, and 

in non-sunny days (overcast), as well as at night, their 

work stops completely. Therefore, the continuity of the 

required temperature regime is violated, which leads to 

a significant weakening of the vital activity of 

microorganisms that carry out the fermentation 

processes of BM. In addition, the input and output of 

the solar collector pipes are directly connected to the 

heat exchanger in this BGP, i.e. without using an 

additional battery tank for hot water, due to which, on 

clear sunny days, especially at noon in the summer 

season, the temperature inside the BR is understood to 

be up to 1000С, which leads to the complete death of all 

types of microorganisms involved in certain stages of 

substrate fermentation. Another serious drawback of 

this BGP is the use for rotating the shredder shafts and 

both mixers of the mechanical wind turbine, since it is 

not possible to constructively connect the shaft between 

this wind turbine and the shredder and mixer shafts 

located at distances greater than 100 m from each other. 

The next important factor is the lack of access to 

wind energy in every place with a speed above the 

minimum operating speed of 4 m/s, especially in 

mountain and foothill areas, where mainly objects of 

the agricultural sector, as well as farms with rich 

reserves of various types of raw materials are located. 
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Figure 4. BGP with heat supply from the solar collector: 

1- BR; 2- reservoir; 3- water jacket; 4- solar collector; 5- spherical cover;  

6 - free end of the loading hatch 7; 8- fermented BM; 9- mixer; 10-BG;  

11- gas holder; 12- unloading hatch; 13 - temperature regulator;  

14- expansion tank; 15- the layer of thermal insulation; 16 - containers;  

17- heat storage substance with phase transition 
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The Institute of Radiation Problems of the 

Azerbaijan National Academy of Sciences, together 

with the International Eco-Energy Academy are 

developed an automated BGP with automatic control 

mode work on the signals of various signal sensors, 

considering the indicated shortcomings of the well-

known biogas plants for which alternative current 

sources, in particular, flat solar collectors and power 

units, are used for energy supply (electric and thermal). 

This BGP is simultaneously used flat solar collectors, 

wind and photoelectric current sources, as well as the 

centralized electrical network as a backup source to 

provide the necessary temperature conditions inside the 

bioreactor. In this case, two types of storage systems 

are used: electric, consisting of a battery block, and 

thermal, consisting of a storage tank for hot water with 

a large capacity, which ensures uninterrupted operation 

of the plants, regardless of the season and climatic 

conditions. 

Since, the invention for this plant has been 

submitted to the State Committee on Intellectual 

Property of Azerbaijan which undergoes relevant 

expert stages. Therefore, at present, we cannot provide 

a diagram of this installation and a more detailed 

explanation of the principles of its operation. 

3. The classification of BGP by design and 

function of individual nodes  

The classification of BGP was noted in the 

previous paragraph. It should be noted that biogas 

plants are also classified according to the amount of 

produced BG: family (small), up to 50 m3 of capacity 

per day; farm (BGP with medium capacity), with 50 to 

300 m3 of capacity per day; centralized (high power 

BGP), with a capacity of over 300 m3 per day. 

As mentioned above, BGP also differs in loading 

methods of raw materials, methods of collecting BG, 

according to used raw materials, use of additional 

nodes, in particular, automation of various processes 

and regulate the main parameters (temperature and 

pressure in the BR, grinding the initial BM, mixing 

substrate, heat carriers circulation through heat 

exchanger pipes, etc.), as well as according to the 

location and design of the BR, design of the BG 

assembly system (gas holder and receiver) and the 

assembly of the mineral residue of the fermentation 

process (separator for separating the solid part of the 

mineral fertilizer from the liquid).  

Existing BGP uses two types of loading: portion 

and continuous. The BR is loaded with raw materials 

completely when batch loading, and after a certain time 

(at the end of the BM fermentation process) the mineral 

residue of fermentation is released and the BR loading 

process is carried out again. Such loading methods are 

used, usually in bioreactors with a psychophilic 

operation mode. BGP of any design and any type of raw 

material are suitable for this loading method. The 

disadvantage of these types of BGP is the instability of 

the production of BG. 

BGP of continuous loading is loaded daily in small 

portions of raw materials, and each time, an equal 

portion of the processed sludge is unloaded when 

loading new raw materials. The main requirement for 

the use of this type of loading is that the raw materials 

processed in such plants must be liquid and 

homogeneous. The advantage of continuous loading of 

raw materials is stability and the achievement of a large 

amount of the obtained BG. Currently, the biogas plants 

Figure 5. BGP with power supply from wind turbine and solar collector: 

1- BR; 2- heat exchanger; 3 4- separate BR cameras; 5- pipe for receiving BM and OW; 

6- pipe for removal of biofertilizers; 7 - loading hatch; 8- hatch for unloading bioferti-

lizers; 9 - BM shredder; 10 - the shaft of the first mixer; 11 and 12 are the upper and 

lower blades of the first mixer, respectively; 13 - the shaft of the second mixer; 14 and 

15 - the upper and lower blades of the second mixer, respectively; 16 - couplings; 17 - 

rotational motion transmission system; 18- wind turbine; 19 - gas holder; 20 - gas dis-

tributor; 21- flat solar collector (heater); 22 - expansion tank; 22 and 23-heat ex-

changer pipe; 25- insulating layer 
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with continuous loading of raw materials are used in 

most developed countries. 

The following types of biogas plants exist 

according to the BG collection method: 1) balloon; 2) 

channel type; 3) with a fixed dome; 4) with a floating 

dome. At the balloon type of biogas plants, a heat-

resistant plastic or rubber bag (balloon) is used to 

accumulate the resulting BG, in which the reactor is 

combined with a gas holder. Pipes for loading and 

unloading raw materials are mounted directly to the 

plastic of the reactor. Gas pressure is achieved due to 

the extensibility of the bag and due to the additional 

load that lies on the bag. The advantage of such type of 

BG assembly system consists of the simplicity of the 

design, low cost of the process, ease of movement of 

the substrate, the presence of the optimal temperature 

conditions for the psychophilic regime of substrate 

fermentation, the simplicity of the BR cleaning 

processes, as well as the loading and unloading of raw 

materials. The disadvantages are: short operational 

period (up to 5 years), dependence on external 

influences and low possibility of job. Channel-type 

biogas plants are analogs of balloon-type biogas plants, 

which in many cases are closed by plastic and protected 

from direct sunlight on the BR, and they are often used 

for wastewater treatment. Installations of this type of 

BGP can be used with a low probability of damage to 

the rubber shell of the BR and at sufficiently high 

ambient temperatures. The fixed-domed BGPs are 

consists of the covered domed BR and separator. In this 

case, the resulting gas is collected in the dome located 

in the upper part of the BR. The processed raw material 

is pushed into the separator tank when the BR is loaded 

with another portion of the raw materials. The level of 

processed raw materials in the separator rises with 

increasing gas pressure. The only drawback of these 

types of biogas plants is the change in gas pressure at 

the time of its use in household appliances. Floating 

domes are usually used in semi-buried BGPs that use 

mobile gas holder floating directly in raw materials or 

inside a special cylindrical tank filled to half with 

water. The BG accumulates in the gas holder, the 

internal capacity of which depending on the change in 

gas pressure rises (with increasing pressure) or falls 

(with decreasing pressure).The gas holder is usually 

made of stainless metal. 

The main constructive part of all types of BGP is 

BR, which all four stages of fermentation of BM or OW 

occur. Bioreactors differ from each other both in terms 

of location and material. The geometrical location of 

the BR depends on the loading method and the 

availability of free place for its location in the required 

territory. At present, horizontal and vertical BRs are 

used. Horizontal bioreactors are used mainly at the 

BGP with a continuous loading method when there is 

sufficient place for the construction of this type of BR. 

The vertical bioreactors are more suitable for portion 

loading of raw materials and are used if necessary to 

reduce the occupied place. Another important factor is 

that to reduce the amount of heat loss through the walls 

of the BR, in particular above-ground and half-buried 

in the ground, they should be covered with thermal-

insulating coating.  

Three types of BR are distinguished in terms of 

design: 1) concrete; 2) brick; 3) metal. 

Concrete bioreactors usually have a cylindrical 

shape and are built underground. Such types of 

bioreactors belong to the category of low-power plants 

with a capacity of up to 6 m3 per day. The advantage of 

these bioreactors is low cost and ease of construction, 

as well as the possibility of massive production. 

Concrete BRs also have some disadvantages in that 

they require high-quality concrete, high qualifications 

from builders and a large number of wire mesh, as well 

as compliance with special requirements to ensure the 

hermeticity of the gas holder. 

One of the disadvantages of such BRs is the need 

to use special coatings to ensure high hermeticity of the 

gas holder. Moreover, the uniform heating of brick 

types of BRs is very complicated and the 

implementation of this process is expensive. 

Currently, metal types of BRs are most used, as 

they are suitable for any type of biogas plants. The 

advantages of such bioreactors are hermeticity, 

endurance to high pressures, ease of manufacture and 

the possibility of reusing the existing BR. The 

disadvantage of metal bioreactors is that the material is 

relatively expensive and requires activity to protect it 

from corrosion. 

The effectiveness of the BGP in many respects 

depends on the intensity of the vital activity of 

microorganisms performing various stages of BM 

fermentation, and this in turn depends on many 

physical, chemical, biological, organizational and 

technical factors. One of these factors is the surface 

area of the particles of raw materials, which directly 

affects the productivity of BGP. It was found that the 

maximum particle sizes of BM should not exceed 3 cm 

and maximum performance is achieved with particle 

sizes of BM up to 3 mm. For this purpose, BM grinders 

are used in industrial BGPs, consisting of the housing 

with a grinding blade placed inside it. Thus, the initial 

BM enters the BR capacity after mixing with warm 

water and grinding to the desired size, passing through 

the perforated partition, where subsequently occur all 

stages of fermentation. Grinding is carried out 

manually in the ordinary simple, single-family biogas 

plants and industrial plants using electric motors. 

Achieving maximum performance, for all BGPs, 

it also depends on regular mixing of the substrate using 

a mixer consisting of a vertical or horizontal shaft and 

blades attached to them from several places. Vertical 

shaft mixers are commonly used for large industrial-

scale biogas plants. In this case, the blades are attached 

to the upper, middle and lower parts of the shaft. This 

is very important, since the lower blades serve to ensure 

the uniformity of the substrate, as well as the uniform 

distribution of temperature along the height of the BR, 

and the upper blade to completely destroy the gas-tight 

rigid crust accumulated on the upper part of the BR. 

This ensures optimal conditions for the intensification 

of the vital activity of microorganisms. Large biogas 

plants also use hydraulic and gas mixing devices. 

The heat exchangers are used to heat the substrate 

in the BR which circulate the heat carriers (hot water) 

using a circulating pump. The processes of switching 
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on and off which are carried out automatically, by 

means of the thermal relay, according to the signal of 

the sensing element installed inside the BR. 

However, the maximum conditions for the life of 

all types of microorganisms are provided, due to which 

the maximum productivity of the biogas plant and the 

high quality of the obtained BG are achieved when 

using alternative energy sources for this purpose, in 

particular, a wind (wind power unit) or solar 

(photoelectric current source and solar collectors) 

electrical circuit automatic control systems are much 

more complicated. In particular, the wind (wind power 

unit) or solar (photoelectric current source and solar 

collectors) circuitry of the automatic control system is 

much more complicated when using alternative energy 

sources for this purpose. However, the maximum 

conditions for the life of all types of microorganisms 

are provided, due to the maximum productivity of BGP 

and high quality of obtained BG.  

Thus, in conclusion we can say that the use of 

biogas plants in Azerbaijan has great importance as in 

other countries of the world. Since Azerbaijan has 

rather strong resources of solar and wind energy, the 

creation of combined biogas plants working in 

conjunction with solar and wind power sources is 

possible. This is of particular importance for the 

creation of the large-capacity biogas plant, serving both 

for gas, heat and power supply of residential areas and 

farms located far from centralized gas and electricity 

networks. 
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