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ЦИТ: m115-014 
УДК 911.53+912.43+630 

Могила А.В., Власенко І.С. 
ЗАЛІСНЕННЯ І ЗАБУДОВА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ДАНИМИ КАРТ 

«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (GOOGLE EARTH) 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Київ, Героїв Оборони 15 
Mohyla A.V., Vlasenko I.S. 

AFFORESTATION AND BUILDING UP OF ARABLE LANDS ACCORDING 
TO MAPS “GOOGLE EARTH” 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15 

 
Анотація. З допомогою картографічного сервісу «Планета Земля» (Google 

Earth) досліджені процеси заростання лісом, а також забудови тих орних 
земель, які не використовуються під посіви після 2000 року. Часові серії 
детальних карт цього сервісу дають неоціненну можливість вивчати динаміку 
цих процесів й прогнозувати їх на перспективу. Дослідження проведене на 
полігоні площею 72 га в Поліссі України біля м. Боярка.  

Ключові слова: земельні ресурси, орні землі, заліснення, картографічний 
сервіс, забудова. 

Abstract. Processes of overgrow with forest and build-up of arable land that is 
not used for crops since 2000 were investigated with the map service Google Earth 
help. Time series of detailed maps of the service provide invaluable opportunity to 
study the dynamics of these processes and to predict their future. Research conducted 
at the test site area of 72 hectares in Polissiazone of Ukraine near t. Boyarka. 

Keywords: land  resources, arable land, afforestation, mapping service, build-
up of area.  

Вступ. За роки незалежності (після 1991 року) в Україні відбулись суттєві 
зміни у використанні земельних ресурсів. Значні площі з мало родючими або 
ерозійно-небезпечними ґрунтами були цілком оправдано виведені з 
сільськогосподарського використання. Але багато сільськогосподарських 
земель не використовується як орні із-за організаційних причин, або ж вони 
використовуються не за цільовим призначенням (переважно забудовуються під 
котеджі, дачі, різні підприємства). Чималі площі таких земель просто 
заростають бур’янами чи лісом. Усього в Україні не використовується під 
посіви сільськогосподарських культур, за даними статистики, понад 3,5 млн. га 
в минулому орних земель. Чимала частка таких земель припадає на Українське 
Полісся. Тому ми й поставили завдання дослідити, які трансформації 
відбуваються з такими угіддями й з якою швидкістю. 

Матеріали дослідження. Трансформацію земельних угідь на великих 
площах досліджують здебільшого з використанням багаторічних часових серій 
космічних знімків малого й середнього, рідше – детального масштабу. 
Наприклад, зміни ландшафтів у часі й просторі часто досліджують за 
допомогою безкоштовних знімків «Ландсат» [1,2]. Проте для детального 
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вивчення процесів, які відбуваються з «покинутими» орними землями, потрібні 
великомасштабні й детальні космічні знімки. Але вони, як правило, комерційні 
й коштують дорого, а тому й недоступні для студентів. Тому виявились 
ефективними й неоціненними часові серії детальних космічних знімків, які 
зараз надає картографічний сервіс «Планета Земля» (Google Earth). Саме на цих 
картах ми вибрали ключову ділянку площею 72 га біля міста Боярка й 
дослідили її за період з 2002 до 2014 року (рис.1). 

 
Рис.1. Ключова ділянка №1 біля міста Боярка Київської області. 

 
Із загальної площі ключової ділянки 72 га більшу частину займали орні 

землі польової сівозміни, а 14 га (у лівому нижньому кутку) займали городи. 
Після припинення з 2000-го року використовування цих земель як орних на них 
почались суттєві зміни, яскраво відображені на серії карт за 2005, 2010 й 2014 
рр.(рис.2). На землях польової сівозміни почалось стихійне заростання лісом, а 
на землях городів відбувалась інтенсивна забудова котеджами, що стало 
типовим для околиць (навіть віддалених) Києва. 

За вказаний період (2000 – 2014 рр.) на землях польової сівозміни 
відбулось заростання лісом до 50% поверхні. Найбільш швидко й активно за 
рахунок самосіву поширювалась береза, яка досягає у зрості 3-5 метрів і 
більше. Повільніше розвивались дерева сосни, які досягають переважно висоти 
1,5-2 м (рис.3). Спостереження за подальшими змінами ландшафтів дозволять 
оцінювати й прогнозувати темпи заростання покинутих орних земель лісо 
совою рослинністю. Не менш важливо оцінювати за матеріалами цього 
картографічного сервісу й розширення населених пунктів на землі 
сільськогосподарського призначення.  

Висновки: Використання часових серій космічних знімків 
картографічного сервісу «Планета Земля» дає можливість кількісно оцінювати 
процеси заростання покинутих орних земель й прогнозувати формування тут 
нових угідь й ландшафтів. Не менш важливим є й оцінка темпів поширення 
населених пунктів на сільськогосподарські землі навколо малих і великих міст 
України. 
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Рис.2. Динаміка заростання лісом і забудови орних земель ключа №1. 

2005-06-05 

2010-08-07 

2014-09-07 
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Рис.3. Студенти-екологи та їх керівник проф. Стародубцев В.М. 

досліджують заростання лісом орних земель. 
 
Література: 
1. Starodubtsev V.M. Deltaic landscapes changes investigation in the Dnipro 

river basin with remote sensing data use / SWORLD. 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/geography-113/physical-economic-and-
social-geography-113/16613-113-0789. 2013. - 15 р. 

2. Starodubtsev V.M. Environmental changes in the Sulynska bay of the 
Kremenchuk reservoir / SWORLD. 

http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/geography-213/physical-economic-
and-social-geography-213/17563-213-294. 2013. – 7 р.  
Науковий керівник: д.б.н., проф. Стародубцев В.М. 

Стаття відправлена: 17.03.2015р. 
© Могила А.В., Власенко І.С. 
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Kozinskaya O.V. 
THE EFFECT OF WIND ON THE QUALITY OF IRRIGATION  

DM «MINI KUBAN» 
Volgograd state agrarian University, 

Volgograd, University Avenue 26, 400002 
 
Аннотация. В работе рассматривается влияние различных скоростей и 

направления ветра на качество полива дождевальной машиной фронтального 
действия «Мини Кубань». Даны рекомендации использования данной 
дождевальной машины, для повышения качества полива. 

Ключевые слова: ветер, дождевание, дождевое облако, коэффициент 
эффективного полива. 

Abstract. This paper examines the effect of different speeds and wind directions 
on the quality sprinkler irrigation machine "Mini Kuban". Recommendations are 
given to improve the quality of irrigation. 

Key words: wind, sprinkler irrigation, rain cloud, the ratio of effective 
irrigation. 

Полупустынная зона Волгоградской области характеризуется частой 
повторяемостью ветров со скоростью до 6 м/с и более, которые нарушают 
симметричность дождевого облака и снижают качество полива. Известно, что 
одним из определяющих факторов применения способа полива и поливной 
техники является ветровой режим. При дождевании влияние ветра выражается 
в нарушении равномерности распределения дождя по орошаемому полю, в 
уменьшении площади захвата дождевальным аппаратом, в уменьшении степени 
увлажнения почвы за счет потерь воды на испарение, в увеличении времени 
полива и в изменении формы увлажняемой территории [1].  

Изучение ветрового режима с точки зрения применимости 
короткоструйной и среднеструйной дождевальной техники целесообразно 
проводить на высоте 0,4-3,5 м, дальнеструйных дождевальных машин в 
интервале высот 0,4-15,0 м. Систематическое изучение ветрового режима 
ведется гидрометеорологическими станциями, которые определяют параметры 
ветра в среднем на высоте 10-15м над поверхностью земли [2-4]. 

Задача наших исследований сводилась к оценке влияния скорости и 
направления ветра по отношению к движущейся дождевальной машине (дм) на 
качество полива по восьми вариантам. В четырех из них изучалось влияние на 
качество полива скорости ветра таких градаций: до 3,0 м/с, 3,1…6,0 м/с, 6,1…9 
м/с, 9,1…12,0 м/с. Влияние направления ветра на качество распределения слоя 
осадков включало две градации скоростей: 6,1…9 м/с и 9,1…12 м/с при 
встречном или попутном движению дм направлении и под углом 20…70˚ или 
110…160° к расположению фермы дм (табл. 1). Исследуемая дм «мини кубань» 
предназначена для полива сельскохозяйственных культур, в том числе 
высокостебельных, на различных типах почв. Допустимый уклон до 0,02…0,08, 
клиренс по нижнему поясу фермы 2,7м. Сезонная площадь полива 24га, расход 
воды – 20 л/с, рабочее давление 0,35 мпа, ширина захвата 184м. 

Экспериментальная оценка влияния ветра разных направлений и скорости 
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показала, что сравнительно хорошее распределение слоя выпавших осадков по 
длине трубопровода наблюдалось при скорости ветра до 3 м/с любого 
направления. Коэффициент эффективного полива при этом изменялся в 
пределах 0,75…0,86. Снижение коэффициента эффективного полива до 0,7 
наблюдалось в опытах, где скорость ветра достигала 6…9 м/с, а направление 
его совпадало с ходом движения дождевальной машины. При направлении 
ветра под углом или вдоль крыла дм значение коэффициента эффективного 
полива снижалось до 0,64…0,68. Еще более низкие показатели качества полива 
получены при средней скорости ветра в пределах 10…12 м/с. Коэффициент 
эффективного полива снизился до 0,62, а недостаточного увеличился до 0,22. 

Таблица 1 
Влияние скорости и направления ветра на показатели качества полива 

ДМ «Мини Кубань» 
Направление 

и скорость 
ветра 

Слой осадков, мм 
Коэффициент полива 

эффективног
о 

недостаточ
ного 

избыточног
о 

Вдоль крыла ДМ 
до 3м/с 45,2 0,75 0,03 0,10 
3…5 м/с 45,2 0,72 0,13 0,15 
6…9 м/с 45,2 0,64 0,20 0,16 
10…12 м/с 45,2 0,62 0,22 0,16 

По направлению движения ДМ 
до 3м/с 48,2 0,86 0,05 0,09 
3…5 м/с 48,2 0,75 0,13 0,12 
6…9 м/с 48,2 0,70 0,10 0,10 
10…12 м/с 48,2 0,67 0,21 0,12 

Под углом к ферме ДМ   20…70 или 110…160° 
до 3м/с 44,2 0,83 0,10 0,9 
3…5 м/с 44,2 0,74 0,13 0,13 
6…9 м/с 44,2 0,68 0,19 0,13 
10…12 м/с 44,2 0,65 0,20 0,15 

 
Исходя из полученных нами экспериментальных данных, можно сделать 

вывод, что скорость ветра до 3,0м/с не оказывает негативного влияния на 
качество полива. При скорости ветра от 3,1 до 6,0м/с вариабельность 
распределения дождя на горизонтальную проекцию дождевого облака 
повышается, вследствие чего коэффициент эффективного полива снижается, но 
остается выше показателя агротехнических требований. При более высокой 
скорости ветра, 6,1…9,0 м/с, полив ДМ «Мини Кубань» возможен проводить 
расчетной поливной нормой только при совпадении направления ветра и 
движения ДМ. Во всех других случаях качество полива не отвечает 
нормативным требованиям. Если полив все-таки проводится, то для 
предотвращения стока воды и ирригационной эрозии почвы нормы полива 
следует уменьшать на 20…25 % от расчетной. При скорости ветра более 9,0 м/с 
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добиться равномерного распределения слоя воды на поливаемой площади, 
отвечающего агротехническим требованиям, невозможно.  

Литература: 
1..Кружилин, И.П. Экологические ограничения при выращивании 

кукурузы на орошаемых землях Нижнего Поволжья [Текст]/И.П. Кружилин, 
Н.В. Кузнецова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 
наука и высшее профессиональное образование. -2007. -№ 2 (6). -С. 131-135. 

2. Кузнецова, Н.В. Экологическое обоснование распределения облака 
дождя при поливе ДКШ-64 [Текст]/Н.В. Кузнецова, Л.Н. Маковкина, Н.Е. 
Степанова//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука 
и высшее профессиональное образование. -2012. -№ 4. -С. 30-35. 

3. Кружилин, И.П. Оценка состояния поля и агромелиоративных приемов 
на качество полива дождевальными машинами [Текст]/И.П. Кружилин, О.В. 
Козинская// Плодородие. – 2011. – №2. – С. 52-53. 

4. Кружилин, И.П. Повышение качества полива малогабаритными 
дождевальными машинами фронтального действия [Текст]/И.П. Кружилин, 
О.В. Козинская// Вестник РАСХН- 2010.-№6– С. 33-35. 

Научный руководитель: академик Кружилин И.П. 
Статья отправлена: 25.03.2015г. 

© Козинская О.В. 
 
ЦИТ: m115-058 
УДК 504:633.06 

Кудрявицька А.М. 
ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ- РАДІОАКТИВНЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, вул. Героїв оборони,17,03041 
Kudriawytzka A.N. 

A STUDY OF ECOLOGICAL FACTOR  IS RADIOCONTAMMANT OF 
PRODUCTS OF PLANT-GROWER 

National university of life and environmental sciences of Ukraine 
Kyiv, street of Heroes of defensive, 17,03041 

 
Анотація. Важливим завданням радіологічного захисту є мінімізація 

дозових навантажень на населення. Його вирішення можливе за рахунок 
створення низки заходів, які спрямовані на запобігання, ліквідацію та 
зменшення можливих наслідків забруднення продукції рослинництва 
радіоактивними речовинами.  

Ключові слова: дезактивація, грунт, забруднення, урожай, захворювання. 
Abstract. The important task of radiological defence is minimization of the dose 

loading on a population. His decision is possible due to creation rows of events, that 
is sent to prevention, liquidation and reduction of possible consequences of 
contamination of products of plant-grower by radionuclidess. 

Key words: decontamination, soil, contamination, harvest, disease. 
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 Надмірне техногенне навантаження на навколишнє середовище, надто 
повільне впровадження мало- і безвідходних процесів, комбінованих 
виробництв, відсутність до недавнього минулого єдиної природоохоронної 
політики, комплексного підходу до вирішення екологічних проблем призвели 
до того, що більше як 15% території перебуває в зоні екологічного лиха [3,5]. 

Усього по Україні з рівнями від 0,1 до 15 Кі/км2 і вище забруднено 
радіоцезієм 4,6 млн. га сільськогосподарських угідь, або 12% загальної площі, з 
них 3,5 млн.га мають щільність забруднення 0,1-1,0 Кі/км2, 1 млн.га – 1,0-5,0; 
0,13 млн.га -5,0-15,0 Кі/км2 і більше. Через високий ступінь забруднення 
виведено з обігу 160 тис.га сільгоспугідь. Площа лісових масивів України, 
забруднених радіонуклідами становить 3 млн.га [5,6]. 

Науковцями встановлено, що отримати екологічно чистий урожай можна 
при щільності забруднення ґрунтів на рівні природного фону або який не 
перевищує 1,0 Кі/км2 по цезію – 137 і 0,02 Кі/км2 по стронцію – 90. Ведення 
сільськогосподарського виробництва на таких територіях можливо без 
обмежень [5,6]. Забруднення продукції рослинництва радіоактивними 
речовинами залежить від типу і властивостей ґрунтів, на яких вирощують 
рослини. Найвищі рівні забруднення стронцієм відмічені на дерново – 
підзолистих ґрунтах, менші – на сірих лісових і сіроземах, і найнижчі – на 
чорноземах [4]. 

Середньодеградовані ґрунти, щільність забруднення яких дорівнює 1-3, 1-6 
і 0,5-2,0 Кі/км2 відповідно у дерново – підзолистих легких, важких і торфових, 
не можуть забезпечити виробництва високоякісної продукції. Тому за вимогами 
ТДР- 91 на таких землях допускається вирощування культур з низьким рівнем 
накопичення радіонуклідів при обов’язковому застосуванні спецкомплексу 
агротехнічних заходів.  

Вилучаються з сільгоспвиробництва мінеральні ґрунти із щільністю 
забруднення понад 15,0 Кі/км2 і торфові – більше 4,0 Кі/км2. Одержати на них 
екологічно чисту продукцію без дезактивації ґрунту неможливо. 
Шкодочинність радіоактивного забруднення сільськогосподарських земель 
значно зростає в регіонах і господарствах, де переважають ґрунти легкого 
гранулометричного складу з низьким вмістом гумусу та кислою реакцією 
ґрунтового середовища, тобто низькобуферні, екологічно нестійкі ґрунти, що 
мають підвищені коефіцієнти переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, які 
трофічними ланцюгами потрапляють в організм тварин і людини [2,5]. 

Обсяг накопичення радіонуклідів у рослинах залежить від їх видових і 
сортових особливостей. Рослини, які отримують більше кальцію, накопичують 
більше стронцію-90, а рослини, що відрізняються високим вмістом калію, 
накопичують більше цезію-137. У товарній частині рослинницької продукції 
найбільше стронцію -90 і цезію -137 містять коренеплоди (столовий буряк, 
морква) і бобові культури (горох, соя, вика), далі картопля, менше 
радіонуклідів – у зернових злакових культур [4,5]. 

Дослідженнями встановлено, що діапазон накопичення цезію-137 в зерні 
різних сільськогосподарських культур різний [2,3]. Так, у зерні квасолі цезію на 
одиницю маси міститься в 3-5 разів менше, ніж у зерні гороху і вівса. Видова 
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відмінність у накопичуванні цезію окремими сортами пшениці, вівса, квасолі, 
гороху на одиницю маси зерна може досягти 10, а сортова –  складає 1,5-2 рази.  

Овочі здебільшого надходять у їжу без переробки, тому їх споживання 
становить небезпеку. Так, в 1 кг свіжої картоплі міститься близько 2,9·10-9 Кі 
радіоактивного калію.  

З ґрунту сільськогосподарські культури засвоюють лише ті радіонукліди, 
які розчиняються у воді [3]. За ступенем накопичення радіонуклідів рослини 
можна розмістити у такий спадний ряд: капуста – картопля – пшениця – 
природні трав'яні покриви. Відомо, що здатність виводити із організму 
радіонукліди мають: проросла пшениця, обліпиха (у будь – якому вигляді), 
золотий корінь, коріандр, солодка, піон, гречка, оман, елеутерокок, листя і 
ягоди суниці, брусниця (листя) та мучниця, аїр, конюшина, овес та топінамбур, 
мікроводорость спіруліна, кропива, висушений калган – корінь, кріп, ягоди 
калини [1,3]. 

Висновки: 
Основні заходи, спрямовані на зниження радіоактивного забруднення 

продукції рослинництва: 
1. Враховувати комплекс основних агротехнічних і агрохімічних заходів: 

обробіток ґрунту, внесення азотно - фосфорних добрив та полив; вапнування 
кислих ґрунтів, розміщення культур.  

2. Використовувати результати радіологічного обстеження з метою 
попередньої оцінки можливостей отримання продукції рослинництва, м'яса, і 
молока з вмістом радіонуклідів, що не перевищує допустимий рівень. 

3. Проводити первинну дезактивацію і технологічну обробку (дані заходи 
знижують радіоактивне забруднення продуктів у 7-10 і більше разів). 

Література: 
1. Арцишевсський Р.А. Людина в сучасному світі.–К.: Перун.-1997.- 94с.  
2. Джон Гофман. Чернобыльская авария : радиационные последействия для 

настоящего и будущего поколений. – М.: "Вышэйшая школа", 1994.–573 с. 
3. Іваненко Т П. Екологічний стан у світі і його вплив на здоров'я людей 

//Реформування системи агарної вищої освіти в Україні: досвід і перспективи/ 
Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (21 квітня 2005 
року) К., 2005.–С.135-136. 

4. Мазур І.М., Батюк Б.В. Деякі аспекти радіоактивного забруднення 
продукції рослинництва // Вісник Львівського державного агарного 
університету. – Агрономія.–2004.– №8.– С.47–50. 

5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. Підручник для ВНЗ.– К.: Знання, 2004.– 
490 с. 

6. Тараріко О.Г., Сорока В.І., Бенцаровський Д.М., Козлов М.В., Палапа 
Н.В. Сучасні деградаційні процеси та еколого–агрохімічний стан 
сільськогосподарських земель України / Агроекологічний моніторинг та 
паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002.– 
296 с.  

Стаття відправлена: 25.03.2015 р. 
© Кудрявицька А.М. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 11 



 Том 15. Выпуск 1(1)                                                                                                                        Сельское хозяйство                              

ЦИТ: m115-091 
УДК 631.8:633.16 (292.485) 

ЯщенкоЛ.А. 
ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ЯК ШЛЯХ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Київ, Героїв Оборони, 17, 03041 
Yashchenko L.A. 
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Анотація. Досліджено вплив дії позакореневого підживлення 

комплексними добривами різних виробників на продуктивність зерна ячменю 
ярого в умовах Лісостепу. Встановлено, що підживлення поліпшує урожай і 
показники якості зерна ярого ячменю и знижує його собівартість. 

Ключові слова: ячмінь пивоварний, комплексні добрива, позакореневе 
підживлення, урожайність, показники якості.  

Abstract. The results of influencing of foliar dressing by the complex fertilizers 
of different producers are explored in the Forest-stepp zone. It is set, that foliar 
dressing improves a harvest and indexes of corn quality of furious barley and lowers 
its prime price. 

Keyword: malting barley, complex fertilizers, foliar dressing, crop capacity, 
quality of product. 

Сучасним продуктивним способом використання добрив для культур є 
система позакореневого підживлення розчинами мінеральних добрив, які 
містять у своєму складі містять макро- і мікроелементи [3]. Сьогодні на ринку 
України представлений широкий асортимент водорозчинних добрив [2, 4], тому 
дослідження їх ефективної дії при порівняльному аналізі для вирощування 
сільськогосподарських культур є актуальним питанням. 

Методика досліджень. Дослідження проводились у польовому досліді 
кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва за схемою: 1. Без добрив 
(контроль); 2. Н2О (300 л/га) – фон; 3. Фон + Фолікер (12-46-08); 4. Фон + 
Фолікер (18-18-18); 5. Фон + Інтермаг зерновий; 6. Фон + Екогрейн. Висівали 
пивоварний ячмінь ярий сорту Вакула. Агротехніка вирощування ячменю була 
загальноприйнятою для зони Лісостепу України. Позакореневе підживлення 
проводили водними розчинами комплексних добрив (табл. 1) у фазу кущення та 
виходу в трубку в дозі: вода 300 л/га, Фолікер (12-46-08) та Фолікер (18-18-18) - 
3 кг/га, Інтермаг зерновий - 1,5 кг/га, Екогрейн – 700 мл/га. 

Збір врожаю проводився поділяночно. Математична обробка даних 
врожаю проводилась за методом Доспехова. Вміст білкового азоту визначали за 
методом Барнштейна, вміст крохмалю – поляриметричним методом за Еверсом.  

Результати досліджень. У середньому за роки досліджень кращий рівень 
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забезпеченості рослин доступними елементами живлення за рахунок 
проведення позакореневого підживлення зумовив інтенсивніший ріст рослин 
ячменю ярового, що в результаті вплинуло на величину врожаю зерна (табл. 2). 

Таблиця 1 
Добрива для позакореневого підживлення 

Добрива Nзаг P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn 
Фолікер* 
(18-18-18) 

18 18 18 1,5 7,2 0,02 0,1 0,2 0,1 0,01 0,02 

Фолікер* 
(12-46-08) 

12 46 8 1,4 5,4 0,02 0,1 0,2 0,1 0,01 0,02 

Інтермаг-
зернові** 

15 - - 2,0 4,5 0,9 0,8 0,8 1,1 0,005 1,0 

Екогрейн*** 0,5 2,0 2,5 20 0,5 0,5 1,5 1,0 0,3 0,1 1,2 
Примітка: *виробник фінської компанії YaraMila®CropCare; **польської компанії Intermag; 
***українськафірмаЕколайф. 
 

Обприскування водою забезпечило величину приросту врожайності зерна 
в межах похибки досліду (0,13 т/га). Позакореневе удобрення Фолікером (12-
46-08) і (18-18-18) сприяло підвищенню урожайності зерна порівняно з 
контролем на 0,83-0,90 т/га. Найбільший приріст урожайності зерна ячменю 
ярого сорту Вакула відмічено на варіанті з Екогрейном і становив 44,2% до 
контролю і 40,7% до фону. 

Таблиця 2 
Вплив позакореневого підживлення на врожайність та якість зерна 

ячменю ярогосорту Вакула 

Варіант досліду 

У
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 

т/
га

 

Приріст врожаю Вміст в 
зерні, % 

до 
контролю до фону 
бі

лк
а 

кр
ох

ма
лю

 

т/
га

 

%
 

т/
га

 

%
 

Без добрив (контроль) 3,50 - - - - 10,7 47,4 
Н2О (300 л/га) - фон 3,63 0,14 5,8 - - 10,9 47,7 
Фон + Фолікер (12-46-08) 3 кг/га 4,32 0,83 41,2 0,95 26,2 11,3 51,8 
Фон + Фолікер (18-18-18) 3 кг/га 4,40 0,90 36,3 0,83 29,1 11,4 52,6 
Фон + Інтермаг зерновий (1,5 кг/га) 4,54 1,04 41,1 0,95 34,4 11,2 53,2 
Фон + Екогрейн (700 мл/га) 4,70 1,21 44,2 1,03 40,7 11,5 53,6 
НІР05, т/га  0,14       

 
Зерно ячменю є основною сировиною для пивоваріння [1]. Тому при 

дослідженні продуктивності сортів ярого ячменю особливу увагу приділяють 
його відповідності вимогам пивоварної промисловості. Пивоварне зерно 
повинно бути крупним, вирівняним, з невисоким вмістом білка (9-11,5%) і з 
підвищеним крохмалю (53-65%).Отримані результати (див. табл. 2). свідчать, 
що проведення позакореневого підживлення сприяло підвищення вмісту білка 
на 0,5-0,8%, однак при цьому і вміст крохмалю підвищувався на 4,2-5,5% 
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порівняно з контролем. Таким чином, позакореневе удобрення рослин ячменю 
комплексними добривами не спричиняло зниження пивоварних властивостей 
ячменю ярого сорту Вакула. При удобренні Екогрейном за рахунок збільшення 
урожайності зерна з одиниці площі отримано найвищий  збір білка і крохмалю 
серед досліджуваних варіантів.  

Інтегральним показником застосування добрив є їх економічна 
ефективність. Незважаючи на порівняно високі ціни на добрива, ефективність 
їх використання досить висока. За даними розрахунків на 2008 р. вартість 
додаткового приросту врожаю основної продукції ячменю ярого становила 154-
1331 грн./га залежно від використаних добрив. При використанні Інтермагу 
зерновий умовно-чистий прибуток збільшився більш як у два рази порівняно із 
попереднім варіантом і становив 319 грн./га. Собівартість продукції при цьому 
була на рівні 182 грн./т. Найнижча (173гнр./га) собівартість продукції, тобто 
затрати на 1 т продукції, встановлені при внесенні у позакореневе 
обприскування Екогрейну. Також на цьому варіанті відзначено найвищий 
(63%) рівень рентабельності при вирощуванні ярого ячменю сорту Вакула. 
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Вивчено вплив різних рівнів удобрення на біометричні показники різних 

сортів рослин пшениці озимої. За внесення N45Р120К120 з N30  на фоні гною було 
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досягнуто максимального розвитку рослин: висота була 115 см для сорту 
Національна та 99,2 см для Миронівської 61, загальна кущистість – 3,7 і 3,2 
відповідно, продуктивна – 3,4 й 2,9. 

Ключові слова: добрива, пшениця озима, висота рослин, загальна 
кущистість, продуктивна кущистість 

The effect of the different fertilizers combination on biometric indexes of winter 
wheat was investigated. The different sorts of winter wheat were researched. The 
maximal level of the biometric indexes of plants was got in variant with N45Р120К120 
and N30  on background of the manure. The plant height was 115 sm for Nationalna 
sort and 99.2 sm for Myronivska 61 sort. The general density was 3.7 for Nationalna 
sort and 3.2 for Myronivska 61 sort. The productive density was 3.4 for Nationalna 
sort and 2.9 for Myronivska 61 sort. 

Key words: fertilizers, winter wheat, plant height, general density, productive 
density 

Фізіолого-біохімічні перетворення в рослинах пшениці озимої в значній 
мірі залежать від погоди та рівня мінерального живлення протягом вегетації [1]. 
Під впливом добрив змінюється інтенсивність росту посівів, надходження й 
використання ними поживних речовин [3]. У результаті засвоєння рослинними 
організмами поживних речовин із зовнішнього середовища і перетворення їх 
через метаболічні процеси формується врожай [2]. Висота рослин є генетично 
детермінантною ознакою, котра характеризує майбутню продуктивність 
посівів.  

Дослідження проводили у довготривалому досліді кафедри агрохімії та 
якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна у 2007–2008 рр. в умовах 
Правобережного Лісостепу України. Грунт дослідної ділянки – лучно-
чорноземний карбонатний на лесовидному суглинку. У його орному шарі в 
середньому міститься 4,09 % гумусу, 27,0 мг/кг – рухомого фосфору, 89,3 мг/кг 
– обмінного калію. Дослід закладено у триразовому повторенні. Розмір посівної 
ділянки –172 м2, облікової – 100 м2. У досліді вносили добрива: аміачну селітру 
(34 %) (ГОСТ 2 – 85), гранульований суперфосфат (19,5 %) (ГОСТ 5956 – 78), 
калій хлористий (60 %) ( ГОСТ 4568 – 95) за розробленою схемою. 

Об'єкт дослідження – пшениця озима сорту Національна і Миронівська 61, 
попередником якої була конюшина на один укіс. Пшеницю висівали в 
оптимальні для цієї зони строки. Опрацьовували дані методом дисперсійного 
аналізу. 

Наші дослідження дають підставу стверджувати, що застосування 
мінеральних добрив під пшеницю озиму сприяло росту рослин у висоту (табл. 
1). Післядія гною в сівозміні з насиченістю 12 т/га забезпечувала збільшення 
рослин у висоту на 9,0 см для сорту Національна та на 3,7 см для Миронівської 
61 порівняно з контролем. Внесення фосфорних та фосфорно-калійних добрив 
збільшило цей показник на 2,0 і 5,0 см та 1,7 і 3,5 см відповідно за сортами.  
За збалансованого удобрення рослини збільшились на 10 см для першого 
першого та на 7,5 см для другого сорту порівняно з фоном. За збільшення 
норми простих добрив у 1,5 рази їх висота збільшилась на 15 см (Національна) і 
на 11,1 см (Миронівська 61). Застосування лише мінеральних добрив у нормі 
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N30P80K80  з N30 обумовлювало висоту рослин на рівні 108 см для сорту 
Національна та 90,7 см – для Миронівської 61.  

Таблиця 1 
Вплив добрив на висоту та кущистість рослин пшениці озимої,  

середнє за 2006 рр., 2007–2008 рр. 

Варіант досліду 

В
ис

от
а 

ро
сл

ин
, 

см
 

Кущистість 

В
ис

от
а 

ро
сл

ин
, 

см
 

Кущистість 

за
га

ль
на

 

пр
од

ук
ти

вн
а 

за
га

ль
на

 

пр
од

ук
ти

вн
а 

Миронівська 61 Національна 
Без добрив (контроль) 84,4 2,2 1,6 91,0 2,4 2,1 

Гній (післядія в сівозміні з 
насиченістю 12 т/га) – фон 88,1 2,3 1,9 100 2,8 2,4 

Фон + P80 89,8 2,6 2,2 102 3,0 2,6 
Фон + P80K80 91,6 2,6 2,3 105 3,0 2,6 

Фон + N30P80K80 + N30 95,6 3,0 2,6 110 3,6 3,1 
Фон + N45P120K120 + N30 99,2 3,2 2,9 115 3,7 3,4 

N30P80K80 + N30 90,7 2,8 2,4 108 3,4 2,9 
 

Продуктивність посіву в свою чергу визначається його густотою. Загальна 
кущистість дає нам характеристику таких показників як польова схожість, 
перезимівля, виживання рослин. Продуктивна кущистість визначається тими ж 
показниками, що і загальна. Але тоді як загальна у процесі вегетації постійно 
зменшується, то продуктивна кущистість піддається регулюванню у бік 
збільшення.  

Ця тенденція простежувалась і у наших дослідженнях. Встановлено (табл. 
1), що загальна кущистість зростала за покращення забезпечення грунту 
рухомими елементами живлення рослин (від 2,4 до 3,7 для сорту Національна 
та 2,2–3,2 – для сорту Миронівська 61). Тенденція зміни кущистості була 
аналогічною до висоти рослин. Найбільшого значення вона досягла у варіанті з 
внесенням на фоні (післядія гною у сівозміні з насиченістю 12т/га) відповідно 
N45Р120К120 з N30 (3,7 та 3,2). Слід зазначити, що сорт Національна 
характеризувавсь значно більшими показниками. Аналіз одержаних даних 
показує, що добрива помітно підвищували коефіцієнт продуктивного кущення 
(2,1–3,4 для сорту Національна та 1,6–2,9 – сорту Миронівська 61). За цього 
збільшувалась кількість продуктивних стебел на фоні зростання загальної 
кущистості рослин. 

Отже, тривале застосування добрив у сівозміні обумовлювало збільшення 
висоти, загальної та продуктивної кущистості за покращення збалансованості 
добрив. Максимального розвитку рослини досягали за внесення N45Р120К120 з 
N30  на фоні гною, де висота рослин була 115 см для сорту Національна та 99,2 
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см для Миронівської 61, загальна кущистість – 3,7 і 3,2 відповідно, продуктивна 
– 3,4 й 2,9.  
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Анотація. Проведено порівняльну оцінку показників "числа падання" і 
кислотності борошна під час зберігання зерна та борошна жита озимого. 
Вивченні режими і терміни зберігання зерна та борошна. Встановлено тісний 
прямий зв’язок між "числа падання" і кислотності борошна жита озимого.  

Ключові слова: зерно, борошно, жито озиме, зберігання, термін, режим, 
число падання, титрована кислотність. 

Abstract. Comparative assessment of indicators "falling number" and acidity of 
flour during storage of grain and flour winter rye was held. Study modes and periods 
of storage grain and flour. Closely direct link between the "falling number" and 
acidity of flour winter rye was establishing. 

Keywords: grain, flour, rye winter, storage, term, mode, "falling number", 
titrated acidity.  

Важливим завданням агропромислового комплексу нашої країни є перехід 
від контролю якості готової продукції до попереднього контролю на етапах 
його виробництва, протягом усього технологічного циклу – "насіння–зерно–
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борошно–хліб", що дозволить значно знизити затрати на проведення 
досліджень і прогнозувати якість кінцевого продукту, а також регулювати 
властивості проміжних продуктів у потрібному напрямі [4].  

Досить вагомою ланкою в технологічному ланцюгу руху продукції "від 
поля до споживача" була, є і буде якість зерна та борошна, яка під впливом 
ряду факторів може змінюватися, викликаючи зміни кінцевого продукту. 

У процесі зберігання в зерні відбуваються зміни його початкової якості під 
впливом ряду фізичних, хімічних та біологічних факторів. Залежно від умов 
зберігання, в більшій чи меншій мірі, зменшується маса сухих речовин зерна, 
змінюється її хімічний склад, схожість, активність ферментів [1, 5]. 

Дрібні часточки борошна є шматочками живої тканини, що не втратили 
здатності до біохімічних змін і разом з тим стали набагато чутливішими до 
несприятливих факторів зовнішнього середовища. Тому борошно 
характеризується значно меншою довговічністю, ніж зерно [1-3]. 

Експериментально доказано, що вільна α-амілаза розріджує тісто, а 
ненасичені жирні кислоти, що виділяються із жиру під впливом 
триацілгліцероліпази, навпаки укріпляють його. Тому, кінцеві реологічні 
властивості тіста слід розглядати як сумарний результат дії всієї сукупності 
ферментів борошна [3]. Так, Черних І.В. встановив, що збільшення титрованої 
кислотності призводить до зниження активності амілолітичних ферментів 
борошна і, як наслідок, до збільшення "числа падіння" [5]. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися протягом 2011-2013 рр. 
у лабораторії кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації 
продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП України. Аналізували 
зразки зерна жита озимого сорту Інтенсивне 99, вирощеного в ДП "Дослідному 
господарстві" "Чабани" ННЦ "Інститут землеробства УААН". Зберігалося зерно 
та борошно в умовах зерносховища в сухому стані (з вологістю 13-13,5%), 
контроль, а також в охолодженому та сухому стані (температура зберігання +5-
+100С, вологість 13-13,5%). Оцінку якості зерна проводили до зберігання 
(контроль), через один, три, шість, дев’ять і дванадцять місяців зберігання зерна 
та борошна озимого жита. Аналізи проводилися за такими методиками: ГОСТ 
13586.3-83 Зерно. Правила приёма и методика отбора проб. ГОСТ 13586.5-93 
Зерно. Метод определение влажности. ГОСТ 30498-97 Зерновые культуры. 
Определение числа падения. ГОСТ 10844-74 Зерно. Метод определения 
кислотности по болтушке. 

Результати досліджень. Одним із найважливіших показників, що 
характеризує ступінь свіжості борошна, є титрована кислотність. Початкові 
показники титрованої кислотності борошна отриманого із зерна в сорту 
Інтенсивне 99 становили 2,8 0. 

У процесі зберігання як зерна, так і борошна було відмічено збільшення 
кислотності, яка помітно варіювала по термінах та режимах зберігання. 

Характеризуючи зміну кислотності борошна слід відмітити інтенсивне 
накопичення кислотності в початковий період зберігання, протягом одного 
місяця, особливо за нерегульованого температурного режиму – на 0,4-0,5 0, за t 
+5-+10 0С – на 0,1-0,2 0. У процесі зберігання відмічався незначний ріст 
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показника, в межах 0,1-0,2 0. У досліджуваного сорту нижчі значення 
кислотності спостерігали за t +5-+10 0С, при цьому різниця з нерегульованим 
режимом становила – 0,3-0,5 0. 

Найвища кислотність була притаманна борошну, яке зберігали за 
нерегульованого температурного режиму, що особливо помітно після третього 
місяця. Різниця між показниками кислотності при зберіганні в одних і тих же 
умовах зерна і борошна досягала 0,4 0.  

Спостерігаючи за зміною титрованої кислотності при зберіганні зерна та 
борошна досліджуваного сорту жита, необхідно відмітити також більшу 
різницю між показниками при зберіганні борошна, особливо за 
нерегульованого температурного режиму в середньому на 0,2 0 порівняно із 
зберіганням зерна. 

Досить цікавим є порівняння зміни показника "числа падання" при 
зберіганні зерна та борошна. Із даних представлених на рис. 1, можна зробити 
висновок про те, що "число падання" вище при зберіганні борошна до шостого 
місяця, порівняно із зберіганням зерна. При цьому найбільша різниця 
спостерігалася після шести місяців – на 19 с при зберіганні борошна за 
нерегульованого та на 23 с – за регульованого температурного режиму. 

 
 

Рис. 1. Динаміка "числа падання" борошна в процесі зберігання 
зерна та борошна жита озимого. 

Після дев’яти місяців відбувалося зменшення показника "числа падання" 
при зберіганні борошна і збільшення при зберіганні зерна. Найвища різниця 
спостерігалася після дванадцяти місяців – на 4-9 с більше "число падання"  
виявилося при зберіганні зерна, порівняно із борошном. Погіршення якісних 
показників після дев’яти місяців зберігання борошна можна пояснити 
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проходженням біохімічних змін під впливом часу та факторів зовнішнього 
середовища. Одночасно зерно при зберіганні, завдяки своїй цілісності, 
піддається меншому впливу несприятливих факторів та характеризується 
вищою якістю. 

Також слід відмітити, що варіювання "числа падіння" в процесі зберігання 
борошна відбувалося в основному в межах погрішності досліду і знаходилося у 
високій кореляційній залежності від кислотності борошна.  

Простежувався прямий тісний зв'язок між "числом падання" і кислотністю 
борошна. Так, при зберіганні борошна жита озимого за нерегульованого 
температурного режиму коефіцієнт кореляції становив 0,92, а за t +5-+10 0С – 
0,76.  

Тому велике наукове і практичне значення має визначення як "числа 
падання", так і кислотності борошна жита озимого. 

Висновки 
Вищими показниками титрованої кислотності під час зберіганні 

характеризувалося борошно порівняно із зерном (0,1-0,4 0), при цьому 
найбільша різниця була отримана після третього місяця зберігання – 0,4 0. 

"Число падання" борошна під час зберігання борошна до шести місяців 
мало вищі показники, ніж при зберіганні зерна на 19-22 с, тоді як після 
дев’ятого місяця – вищими показниками характеризувалося зберігання зерна. 

Зберігання борошна жита озимого характеризується тісною кореляційною 
залежністю між титрованою кислотністю та "числом падання" за 
нерегульованого температурного режиму – 0,92 та за  t +5-+10 0С – 0,76. 
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Анотація. Встановлено, що ріст і розвиток кавуна залежить від його 
сортових особливостей. Обстеження на ураження хворобами виявило 
порівняно низьку стійкість всього сортименту кавуна проти фузаріозного 
в’янення. За вирощування кавуна безрозсадним способом у Лісостепу України 
першими вступили в плодоношення рослини сорту Північне сяйво (25 липня), що 
говорить про скоростиглість й адаптивність сорту в певних умовах 
вирощування. Однак сорт характеризувався низькою стійкістю проти 
фузаріозного в’янення, що вплинуло на товарну врожайність сорту (28,5 т/га).  

Відносно стійкими проти хвороби виявилися вітчизняні сорти Фаворит і 
Широнінський із ступенем розвитку хвороби 8,7-13,8%, які забезпечили 
урожайність товарних плодів від 39,8 до 41,6 т/га з середньою масою плодів 
3,6-3,9 кг.  

Ключові слова: кавун, сорт, плід, середня маса, урожайність, стійкість. 
Abstract. It is established that the growth and development of watermelon 

depends on the varietal characteristics. Examination for disease lesions showed 
relatively low stability of the entire assortment of watermelon against Fusarium wilt. 
During the growing of watermelon by the non-seedling way in forest-steppes of 
Ukraine the plants of the variety Northern Lights (July 25) started to fruit firstly, 
indicating the earliness and adaptability of the variety under the certain growing 
conditions. But the variety is characterized by low resistance to Fusarium wilt, which 
influenced the yield of marketable grade (28.5 t / ha).  

The domestic varieties Favorite and Shyroninskyy were the most resistant to the 
diseases, with the degree of illness 8,7-13,8%, that provided the productivity of 
commodity fruits from 39.8 to 41.6 t / ha with an average weight of fruit 3.6-3.9 kg. 

Key words: watermelon, variety, fruit, average weight, yield, stability. 
Серед баштанних культур широке застосування у кулінарії, переробній 

промисловості та медицині має кавун. Плоди культури використовують як у 
свіжому, так і в переробленому вигляді. Вони є джерелом важливих 
фізіологічно-активних речовин, які відсутні в інших рослинах або мають їх в 
недостатній кількості [1,3,5]. 

Цінність кавуна зумовлена хімічним складом їх плодів. Високий вміст 
розчинних цукрів, пектинових речовин, клітковини, мінеральних солей та 
вітамінів роблять м’якуш плодів цінним дієтичним продуктом харчування, 
лікувальним засобом проти атеросклерозу, гіпертонії, анемії, гепатиту, 
холециститу, малокрів’я, подагри та багатьох хвороб нирок. Пектинові 
речовини виводять з організму важкі метали та радіонукліди. Кавун є 
найкращим сечогінним засобом із всієї рослинної їжі. Він очищує організм, а 
особливо печінку і нирки від шкідливих речовин. Вміст цукрів у плодах може 
досягати 8-11%, причому 50-60% від суми цукрів складає фруктоза [1,4,5].  
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Останнім часом виробники збільшують витрати на виробництво кавуна, 
що впливає на збільшення урожайності за рахунок удосконалення технології 
вирощування і впровадження сортів, які дають більш стабільні, надійні та 
високі врожаї. Враховуючи ту обставину, що сорти кавуна створені та 
вирощуються на півдні України, а зростання цін на паливо підвищує вартість 
плодів в центральних та північних регіонах через далекі відстані, то виникла 
необхідність вивчення сортименту культури, щоб впроваджувати кращий з них 
у виробництво для отримання більш дешевшої продукції в Лісостепу України. 

Метою досліджень є удосконалення технології на основі підбору 
високопродуктивних сортів кавуна з високою стійкість проти хвороб і 
шкідників для Лісостепу України. 

Матеріали і методика досліджень. Науково-дослідна робота з вивчення 
сортименту кавуна  проводилася протягом 2013-2014 рр. на колекційних 
ділянках кафедри овочівництва НДП «Плодоовочевий сад» НУБіП України за 
методикою однофакторних дослідів [2].  Об’єктами досліджень були сорти 
кавуна вітчизняної селекції (Огоньок, Північне сяйво, Фаворит, Широнінський, 
Макс Плюс) та сорт французької селекції (Чарльстон Грей). За контроль було 
взято сорт Огоньок. Технологія вирощування відповідала рекомендаціям щодо 
виробництва кавуна безрозсадним способом вирощування в певній зоні. 
Насіння всіх сортів висівали одночасно – 12 травня за схемою 140×70. 

На рослинах визначали поширення і ступінь ураження хворобами та 
пошкодження шкідниками [2]. Обліки на рослинах виконували від появи сходів 
до кінця вегетації під час проведення останнього збирання врожаю.  

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що найбільш 
шкодочинною серед хвороб на рослинах кавуна було фузаріозне в’янення 
(Fusarium oxysporum Sochlecht) та звичайний павутинний кліщ (Tetranуchиs 
urticae Koch.) [1,5]. Фузаріозне в’янення – одне з найшкідливіших захворювань 
кавуна. Збудник хвороби проникає через корені та уражує судинну систему 
рослини, які гинуть внаслідок отруєння продуктами життєдіяльності гриба та 
перекриття судинних пучків. Одним з ефективних заходів боротьби з нею є 
створення і впровадження у виробництво стійких сортів і гібридів [3].  

Обстеження на ураження хворобами виявило порівняно низьку стійкість 
всього сортименту кавуна до фузаріозного в’янення (табл.).  

Встановлено, що ураження кавуна було вищим у сорту Огоньок 
(контроль), де розвиток хвороби вже на 15 липня досягнув 44,5 %, а на кінець 
вегетації – 70,2%. Поширення хвороби у сорту швидко прогресувало, що в 
кінцевому результаті сильно вплинуло на продуктивність рослин. 

Більш розвиненою надземною масою характеризуються сорти Фаворит та 
Широнінський з довжиною головного стебла 235-244 см і кількістю листків 33-
34 шт./рослину, що вплинуло на їх стійкість проти хвороби. Наприкінці липня 
фузаріозне в’янення не виявлено у сортів Фаворит та Широнінський.  У них 
інтенсивність розвитку хвороби була нижчою, порівняно з іншими сортами та 
ступінь ураження складав на кінець вегетації 8,7-13,8 %. У сортів Макс Плюс та 
Чарльстон грей поширення хвороби відбувалося повільніше, ніж в інших сортів і 
на кінець вегетації ступінь ураження був меншим і становив 26,2-35,6 %. 
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Таблиця  
Розвиток фузаріозоного в’янення на рослинах сортів кавуна, % 

Сорт Дати обліку 
05.07 15.07. 29.07 12.07 31.08 

Огоньок 
(контроль) 8,3 44,5 51,5 62,3 70,2 

Північне сяйво 0 37,5 45,8 48,6 55,7 
Фаворит 0 0 0 3,8 8,7 
Широнінський 0 0 0 5,7 13,8 
Макс Плюс 0 0 18,8 20,5 26,2 
Чарльстон грей 0 0 16,5 21,7 35,6 

 
Поєднання високої температури повітря з його низькою вологістю в липні 

сприяли інтенсивному розмноженню павутинного кліща на рослинах кавуна. 
Заселеність шкідником виявилась у всіх сортів однаковою. Проти шкідника 
проводили обприскування вегетуючих рослин вітчизняним біологічним 
вітчизняним препаратом актофітом. В цілому, поширення павутинного кліща та 
ураження фузаріозним в’яненням обумовили менше формування врожаю 
всього сортименту кавуна. 

Товарна урожайність сортів, які досліджували коливалась в межах від 27,2 
до 41,6 т/га. Дослідженнями встановлено, що контроль поступається іншим 
сортам за величиною товарної частини врожаю. Серед сортів кавуна суттєво 
вищою товарною врожайністю відзначився сорт Фаворит із врожайністю 41,6 
т/га. Вища врожайність цього сорту зумовлена більшою кількістю товарних 
плодів на рослині та високою стійкістю проти хвороб, яка є найбільшою серед 
всіх досліджуваних сортів. Водночас сорт характеризується і високою 
середньою масою плодів – 3,6 кг. Незначну різницю за загальною та товарною 
врожайністю із сортом Фаворит, відмічено у сорту Широнінський (39,8 т/га). 
Сорт переважав контроль за товарністю продукції. Водночас, у сорту отримано 
меншу кількість плодів на рослині, що обумовило нижчу врожайність 
порівняно із сортом Фаворит. 

Сорти Огоньок і Північне сяйво були найскоростиглішими сортами, проте 
поступалися іншим сортам за стійкістю проти фузаріозного в’янення (55,7-
70,2%) і тому мали невисоку товарну врожайність (27,2-28,5 т/га).  

Таким чином, високою товарною врожайністю на інфекційному фоні 
характеризуються сорти кавуна Фаворит і Широнінський, які забезпечили 
урожайність товарних плодів від 39,8 до 41,6 т/га з середньою масою плодів 
3,6-3,9 кг.  
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GROWN IN THE UKRAINE’S FOREST-STEPPE 
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Анотація. Наведено результати вивчення господарсько-біологічних, 

біохімічних  та товарних показників бульб картоплі п’яти сортів, вирощених в 
умовах Лісостепу. 

Ключові слова: картопля, бульби, сорт, товарний аналіз, якість, біохімічні 
показники. 

Аbstrаct. The results of reseаrch of economic-biologicаl, biochemicаl 
pаrаmeters аnd trаde indexes five vаrieties of potаto tubers аre presented in the 
аrticle grown in conditions of the Ukraine’s Forest-steppe. 

Key words: potаto, tubers, а vаriety, product аnаlysis, quаlity, biochemicаl 
pаrаmeters. 

Вступ. Вирoбництвo картoплi в нашiй країнi стабiльне прoтягoм кiлькoх 
oстаннiх рoкiв i кoливається в межах 20-22 млн т. За даними Мiнiстерства 
аграрнoї пoлiтики, 98 % картoплi вирoщують у фермерських i селянських 
приватних гoспoдарствах i тiльки 2 % – у великих пiдприємствах [2]. У 
структурi викoристання врoжаю бульб спoживання населенням станoвить 33 %             
(6,1 млн т), для перерoбки – 1 % (0,2 млн т), на кoрм – 20 % (3,8 млн т), на 
насiння – 27 % (5 млн т) [1].  

Oснoвну кiлькiсть вирoщенoгo врoжаю пoтрiбнo зберiгати прoтягoм 
певнoгo перioду. Дoвoдиться зберiгати в свiжoму виглядi картoплю 
прoдoвoльчoгo та кoрмoвoгo призначення прoтягoм 8-9 мiсяцiв насiннєву – 7-8. 
Втрати пiд час зберiгання станoвлять щoнайменше 18-20 % [1]. Таким чинoм, 
при сезoннoму вирoбництвi картoплi в нашiй країнi тривалiсть перioду її 
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зберiгання значнo перевищує перioд вирoщування. 
Рiзнi сoрти картoплi мають рiзний вмiст сухих речoвин i кiлькiсть вoди. 

Вoни різняться за біологічними, біохімічними i органолептичнми 
властивoстями, а тoму iнтенсивнiсть їх дихання, вихiд зi стану спoкoю, 
придатність до зберігання чи переробки такoж рiзнi. Тому одним із завдань 
наших досліджень була оцінка якості бульб картоплі досліджуваних сортів за 
комплексом товарних, біохімічних та органолептичних показників.  

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2013-2014 рр. 
Згідно з методикою однофакторних дослідів. Для дoсягнення пoставленoї мети 
вiдiбрали п`ять сoртiв картоплі, зoкрема: два сoрти нiмецькoгo пoхoдження 
(сатiна, арoза), два – гoландськoгo пoхoдження (сiфра, сатiна), i oдин 
нiдерландськoгo – лабадiя. Як кoнтрoль викoристали сoрт рoзара, занесений дo 
реєстру сoртiв рoслин у 1997 р. Та  рекoмендoваний для зoни лiсoстепу. Бульби 
вирoщували в умoвах свк «бioтех лтд» (київська обл.), яке рoзташoване в зoнi 
лiсoстепу україни. Біохімічні, товарні та органолептичні аналізи бульб картоплі 
проводили в науково-навчальній лабораторії кафедри технології зберігання, 
переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. Проф. Б.в.лесика 
(нубіп україни) за загальноприйнятими методиками [3].. 

Результати досліджень. Бульби досліджуваних сoртiв вiдрiзнялися за 
біометричними, мoрфoлoгiчними пoказниками та товарністю (табл.1). Маса 
тoварних бульб картoплi дoслiджуваних сoртiв кoливалася у межах 88,0-140,2 г. 
Найкрупнiшi бульби фoрмували рoслини сoрту рoзара (кoнтрoль) – 140,2 г та 
лабадія – 130,4 г. Найбiльш вирiвняними за масoю були бульби сoрту лабадiя – 
кoефiцiєнт типoвoстi левiса станoвив 1,04.  

Таблиця 1. 
Бioметричнi, мoрфoлoгiчнi показники та товарність бульб  

дoслiджуваних сoртiв 

Назва сoрту 

Маса 
тoварних бульб 

Рoзмiр бульб 
за найбiльшим 

пoперечним 
дiаметрoм, мм 

Iндекс 
фoрми 

Кiль- 
кiсть 
вiчoк, 

шт. 

Товарність 
бульб, % г S.F. 

Рoзара  
(кoнтрoль) 

140,2 1,08 62,0 1,2 5,2 90,5 

Арoза 111,5 1,18 56,5 1,1 6,8 86,2 
Сатiна 88,0 1,24 54,5 1,2 6,6 88,5 
Лабадiя 130,4 1,04 59,0 1,3 5,4 90,6 
Сiфра 96,8 1,18 49,1 1,4 6,8 88,4 
НIР05 7,8-8,1     1,3-1,8 

 
За фoрмoю бульби всiх дoслiдних сoртiв крiм були oкруглo-oвальними 

(iндекс фoрми кoливався у межах 1,1–1,4 oдиниць). За найбiльшим пoперечним 
дiаметрoм всi бульби дoслiджуваних сoртiв вiдпoвiдали вимoгам дiючих 
нoрмативних дoкументiв. 

Найпридатнішими для переробки є бульби, в яких мінімальна кількість 
вічок. Найменше їх було у бульб сортів рoзара (кoнтрoль) – 5,2 шт. Та лабадія. 
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Таким чином, за кількістю вічок бульби всіх досліджуваних сортів були 
придатними для переробки. 

Відомо що, для тривалого зберігання придатні тільки стандартні бульби. 
Тому, одним із завдань наших досліджень була товарна оцінка партій бульб 
картоплі досліджуваних сортів.  

Найбільша кількість стандартних бульб встановлена у пробах бульб сортів 
лабадія та рoзара (кoнтрoль) – більше 90 %. Суттєво меншим цей показник, 
порівняно з контролем, був у пробах сорту арoза – 86,2 % (на 4,3 % менше ніж 
у контрольному варіанті). Більше механічно пошкоджених екземплярів виявили 
у пробах сортів, які формували найкрупніші бульби – рoзара (кoнтрoль) та 
лабадія – по 5 %. Встановлено тісний прямий кореляційний зв’язок між масою 
бульб та їх товарністю (r=+0,72). Не виявлено істотної різниці за товарністю 
між бульбами сортів сатіна та сіфра. 

Найвищу дегустаційну оцінку за комплексом органолептичних показників 
oтримали сирі бульби сорту сіфра – загальна oоцінка 18 балів та варені сорту 
рoзара (кoнтрoль) – 26 балів. Однак бульби усіх досліджуваних сортів (і сирі, і 
варені) за органолептичними  показниками отримали високі оцінки. 

Відомо, що кращою лежкістю, придатністю до переробки 
характеризуються сорти, у бульбах яких нагромаджується високий вміст 
основних біохімічних показників, зокрема – сухої речовини та крохмалю. 
Результати біохімічного аналізу бульб картоплі досліджуваних сортів наведено 
у табл. 2. 

Таблиця 2 
ВМІСТ БІОХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У БУЛЬБАХ КАРТОПЛІ 

РІЗНИХ СОРТІВ 

Назва 
Сoрту 

Вміст сухoї 
Речoвини, 

% 

Вміст 
крoхмалю, 

% 

Кислoт- 
Ність, 

% 

Кількість 
Інвертних 
Цукрів, % 

Вміст 
вітаміну с, 

мг/% 

Рoзара 
(кoнтрoль) 24,2 17,0 0,32 0,40 12,3 

Арoза 19,4 13,6 0,32 0,20 11,2 
Сатіна 22,0 15,8 0,32 0,34 8,4 

Лабадія 18,3 12,2 0,28 0,45 4,9 
Сіфра 28,0 20,2 0,32 0,33 14,5 
Нір05 1,5-1,8     

Найбільшу кількість сухoї речoвини виявили у бульбах картoплі сoрту 
сіфра – більше 28,0 % сухoї речoвини, щo на 3,8 % (суттєвo) більше пoрівнянo з 
кoнтрoлем. Найвищий вміст вітаміну с такoж накoпичували бульби сoрту сіфра 
– 14,5 мг %, щo на 2,2 мг % більше пoрівнянo з кoнтрoлем. Суттєвo менше 
цьoгo елементу булo у бульбах сoрту лабадія – 4,9 мг %, щo на 7,4 мг % менше 
ніж у бульбах кoнтрoльнoгo варіанта. 

Найбільшу кількість крoхмалю, як і сухих речовин, містили  бульби сoрту 
сіфра – 20,2 %. За цим пoказникoм їх мoжна віднести дo групи бульб, щo 
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характеризуються висoким вмістoм крoхмалю (більше 20 %). Бульби сoртів 
рoзара (кoнтрoль) та сатіна за вмістoм крoхмалю віднoсять дo групи з середнім 
йoгo вмістoм (15-20 %); бульби інших дoсліджуваних сoртів характеризувалися 
низьким вмістoм крoхмалю (12-15 %). 

За вмістoм титрoваних кислoт серед дoсліджуваних сoртів істoтнoї різниці 
не виявленo. Мoнoцукрів вдвічі менше, пoрівнянo з кoнтрoлем та іншими 
сoртами, накoпичувалoся у бульбах сoрту арoза – 0,2 %. Між бульбами інших 
сoртів за кількістю інвертних цукрів істoтнoї різниці не встанoвленo у 
результаті прoведенoгo кoреляційнoгo аналізу встанoвленo середній прямий 
зв'язoк між вмістoм крoхмалю та смакoм варених бульб (r=0,57±0,18). 

Висновки. За кoмплексoм біoметричних та тoварних показників серед 
дoсліджуваних сoртів виділилися бульби сoртів рoзара (кoнтрoль) та лабадія, 
які фoрмували найкрупніші бульби та характеризувалися висoкoю тoварністю 
(пoнад 90 %). За вмістoм oснoвних біoхімічних пoказників переважали бульби 
сoрту сіфра, у яких накoпичувалася найбільша кількість сухoї речoвини 
(28,0%), крoхмалю (21,2 %) та аскoрбінoвoї кислoти (14,5 мг %). За кoмплексoм 
oрганoлептичних пoказників найвищу кількість балів oтримали варені бульби 
сoрту рoзара (кoнтрoль) – 26 балів. 
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Анотація. У статті представлені результати комплексної оцінки гірких 
сортів хмелю різних груп стиглості за господарськими, товарознавчими та 
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технологічними показниками.  
Ключові слова: Хміль, гіркі сорти, господарські показники, товарознавчі 

показники, технологічні показники. 
Abstract. The results of a comprehensive evaluation of bitter varieties of hops 

different groups of ripeness for economic, technological and commodity indicators.  
Key words: Hops, bitter varieties, economic indicators, merchandising 

indicators, technological indicators. 
Хміль є найбільш специфічним, незамінним і найдорожчим видом 

сировини для виробництва пива, високоякісну продукцію можна одержати 
лише за умови використання хмелю окремих селекційних сортів, що пов’язано 
з особливістю їх біохімічного складу [4,5]. 

Ґрунтово-кліматичні умови в поліській та лісостеповій зоні відповідають 
умовам вирощування хмелю і дозволяють вирощувати сировину високої якості. 
В існуючих насадженнях хмелю наявні сорти, зняті з районування, так і нові, 
які ще не набули значного поширення. Сорти хмелю вітчизняної селекції 
відрізняються між собою за тривалістю вегетаційного періоду, продуктивністю, 
якісними показниками шишок та ін. [2,3,4]. Відсутність всебічної оцінки гірких 
сортів хмелю різних груп стиглості районованих в Україні сприяє 
вирощуванню неконкурентоспроможних вітчизняних сортів, що послаблює 
внутрішній ринок і стримує вихід на зовнішній. У зв’язку з цим виникла 
проблема поглибленого вивчення стану досліджуваного питання. 

Метою досліджень є господарсько-технологічна оцінка гірких сортів 
хмелю реєстрованих в Україні та визначення конкурентоспроможних сортів на 
внутрішньому ринку.  

Матеріал та методика досліджень. Методика досліджень ґрунтується на 
систематизації та узагальнюючій оцінці інформаційних матеріалів (дані за 
2003–2013 рр.), отриманих з наукової літератури, даних Державного 
сортовипробування, науково-дослідних установ та власних досліджень [1,3,4]. 

Результати досліджень. Проведеними дослідженнями встановлено, що, 
районовані гіркі сорти хмелю мають значну розбіжність за врожайністю від 
1,59–2,93 т/га. (табл. 1). Сорти хмелю гіркого типу характеризуються різким 
ароматом і вищим вмістом як гірких речовин так і альфа-кислот порівняно з 
сортами ароматичної групи. Вміст гірких речовин у цих сортах хмелю 
коливається від 18,3 до 28,0 %, альфа-кислот від 7,4 до 14,2 % (табл. 1). 
Кількість бета-кислот є значно нижчою ніж в ароматичних сортах хмелю.  

Важливим фактором наявності хмельового аромату в пиві є кількісний та 
якісний склад ефірної олії [5]. Вміст ефірної олії в гірких сортах хмелю 
української селекції різних груп стиглості коливається від 0,5 до                  2,5 
мл/100  г. (табл. 1). Найвищий вміст олії серед гіркої групи сортів хмелю мають 
сорти Руслан, Промінь, Оболонський.  
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З метою отримання пива високої якості необхідно враховувати кількісний і 
якісний склад поліфенольних речовин. Підвищений вміст поліфенолів у хмелі, 
який використовують для охмеління сусла, сприяє більш високому їх вмісту в 
охмеленому суслі та пиві.  

За вмістом поліфенольних речовин  сорти хмелю районовані в Україні, 
відрізняються високим вмістом даного компонента (табл. 1). Дещо більший 
вміст поліфенольних речовин відмічено у сортах Руслан, Назарій. Меншим 
вмістом поліфенольних речовин характеризується сорт Кумир.    

Кількісний вміст ксантогумолу в шишках хмелю залежить від 
селекційного сорту. З даних табл. 1 видно, що кількість ксантогумолу в гірких 
сортах різна й коливається в межах від 0,34 до 1,35 %. Порівнюючи наведені 
дані з даними досліджень М. Bienda [6] можна відмітити, що в зарубіжних 
сортах хмелю вміст ксантогумолу коливається в межах 0,2–1,0 %, що на одному 
рівні з вітчизняними сортами, але в сортах Ксанта, Чаклун, Руслан цей 
показник перевищує вищезазначені показники. Підвищений вміст 
ксантогумолу у вітчизняних сортах хмелю розширює можливості їх 
використання та конкурування на вітчизняному та міжнародному ринках.  

Заключним етапом оцінки якості сортів хмелю є їх пивоварна оцінка. Як 
видно з даних табл. 1 в групі гірких сортів більшість сортів з пивоварною 
оцінкою 19,0–21,9 балів. При цьому в кожній групі стиглості є сорти хмелю з 
нижчими та вищими показниками пивоварної оцінки порівняно з середніми 
значеннями по групах сортів. 

Висновки: 
1. Серед районованих гірких сортів хмелю наявні як високоякісні сорти, 

так і ті що мають низькі показники якості та сприяють насиченню ринку 
іноземною сировиною. Наявність високоякісних сортів хмелю гіркого типу і 
належних природних ресурсів дає можливість забезпечувати власну пивоварну 
промисловість вітчизняною сировиною та розширює можливості її 
використання в інших галузях народного господарства: парфумерній, 
фармацевтичній, лікеро-горілчаній та ін. 

2. Враховуючи господарські, товарознавчі та технологічні показники 
гірких сортів хмелю, відзначаємо, що у загальній сукупності найбільш 
конкурентоспроможними по групі гірких сортів серед ранньостиглих визнано 
сорт Альта; середньостиглих – Промінь, Руслан, Зміна, Ксанта, Оболонський, 
Кумир; пізньостиглих – Потіївський, Чаклун. 

3..Визначені найбільш конкурентоспроможні гіркі сорти можна 
переробляти у різні хмельові препарати та закладати в партії для тривалого 
зберігання, що дасть можливість забезпечити пивоварну промисловість та інші 
галузі народного господарства (фармацевтична, парфумерна, лікеро-горілчана 
та ін.), високоякісною вітчизняною сировиною упродовж тривалого періоду. 
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Анотація. В роботі розглядається аграрна політика- як одна із складових 

частин економічної політики країни. Стратегії її розвитку та мету для 
сталого функціонування в умовах мінливого зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

Ключові слова: сільське господарство, аграрна політика, агропромистове 
виробництво, аграрний сектор, конкурентоспроможність. 

Abstract. In this paper we describe the use of agricultural policy as part of 
economic policy. Its development strategy and targets for sustainable operation in 
the conditions of changing external and internal environment. 

Key words : agriculture, agricultural policy, agricultural production, 
agricultural sector, competitiveness.. 

Сільське господарство в Україні є однією з найголовніших галузей в 
економіці, яке є основною частиною економічного механізму господарювання. 
Саме в сільському господарстві зосереджено майже чверть виробничих фондів, 
працює п’ята частина всіх зайнятих в економіці держави громадян. У 
сільському господарстві безпосередньо задіяно найбільше багатство держави її 
земельний фонд, який становить майже 42 мільйони гектарів 
сільськогосподарських угідь. Розвиток сільського господарства впливає на 
економіку держави в цілому, оскільки в цій сфері створюється понад 20% 
національного доходу, 12 % валової доданої вартості. Саме тому в аграрній 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 31 

http://nd.nauu.kiev.ua/


 Том 15. Выпуск 1(1)                                                                                                                      Сельское хозяйство                              

сфері значною мірою визначає соціально-економічне становище та 
продовольчу безпеку держави. 

Україна спроможна цілковито задовольняти внутрішні потреби, зокрема 
забезпечити сільськогосподарською продукцією населення завдяки власному 
виробництву, та при цьому не зменшувати експорт сільськогосподарських 
товарів на територію інших держав. Якщо не лише підтримувати, але й 
покращувати розвиток сільського господарства, то за умов стабілізації 
виробництва держава має всі реальні можливості стати конкурентоспроможнім 
експортером сільськогосподарської продукції. 

Україна належить до числа держав із найвищим рейтингом щодо 
потенційних резервів агропромислового виробництва. Підґрунтям для такого 
твердження є досить висока концентрація чорноземів (30% світового рівня), 
вигідне графічне положення, достатньо розвинена транспортна інфраструктура, 
наявність значного ринку збуту сільськогосподарської продукції як в самій 
Україні, так і за її межами. Тому очевидно, що основи української економіки 
зосереджені в сільському господарстві і будь-які її радикальні зміни мають 
починатися саме в цій сфері [1, С. 279]. 

Однак, розвиток сільського господарства без впливу з боку держави на 
практиці неможливий. Фактично аграрний  сектор у всьому світі є важливим 
сектором економіки, де державне втручання є скоріше закономірністю, аніж 
винятком [1, С. 207]. 

Звісно, на сьогодні в Україні аграрна політика регулюється не лише 
законодавством держави, але і Світова організація торгівлі (СОТ). 10 квітня 
2008 р. Верховна Рада ратифікувала Протокол про вступ України до СОТ. 16 
травня 2008 р. Протокол про набуття Україною членства у СОТ набрав 
чинності. Вступ України до СОТ стимулює прискорення аграрної реформи, 
зобов'язує її виробляти стабільну аграрну політику та дотримуватися її. Усе це, 
безумовно, сприятливо впливає на залучення до галузі іноземних і внутрішніх 
інвестицій.  

 У 2008 р. до СОТ входило 151 держава. Інтеграція до СОТ відкривала для 
України доступ до світових ринків. Членство у СОТ визначає Україну 
повноправним учасником світової торгівлі з відповідним статусом, розширює 
можливості впливати на вироблення правил світової торгівлі. Одним з 
негативних наслідків може бути погіршення становища виробників, 
орієнтованих на внутрішній ринок, так як їм доведеться конкурувати з більше 
дешевим імпортом. Проте можуть бути посилені конкуренція між внутрішніми 
виробниками та виробниками, які поставляють більш дешеву імпортну 
продукцію [3, С. 328].  

Актуальність даної теми полягає в тому, що для України розвиток аграрної 
політики є дуже важливим. Необхідно забезпечити високий та якісний розвиток 
аграрної політики України шляхом створення високо конкурентного аграрного 
виробництва та високої конкурентоспроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, а також забезпечення продовольчої безпеки 
держави. 

Питаннями розвитку АПК в Україні займаються багато провідних 
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науковців, такі як О. Онищенко, С. Дем'яненко, І. Свідерська, В. Юрчишин та 
багато інших [2, С. 170]. 

Аграрна політика – це одна із складових частин економічної політики, 
сферою впливу якої являється сільське господарство і пов’язані з ним 
господарчі сфери. Аграрну політику визначають як діяльність держави, 
спрямовану на створення господарсько-фінансових і політичних умов в 
аграрному секторі, яка реалізується шляхом впливу на економічні процеси, що 
відбуваються через форми і методи, найбільш впливові в області аграрної 
економіки.  

Стратегічною метою розвитку аграрної політики України мають стати 
створення високо конкурентного аграрного виробництва і забезпечення 
продовольчої безпеки держави. При цьому визначення категорії "продовольча 
безпека", під якою слід розуміти не тільки фізичну наявність продуктів 
харчування, але й рівень їх економічної доступності для населення. Слід також 
зазначити, що треба відмовлятися від принципу забезпечення "раціональних 
норм споживання продуктів харчування". Основним напрямом досягнення 
стратегічної мети розвитку аграрної політики має стати стимулювання попиту 
на продукти харчування шляхом збільшення доходів громадян, головними 
критеріями оцінки цього попиту – підвищення продуктивності та ефективності 
сільського господарства, а також зростання добробуту сільських жителів.  
Пріоритетом у розвитку аграрного виробництва має стати забезпечення високої 
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції та 
продуктів її переробки на внутрішньому і зовнішніх аграрних ринках. Для 
цього необхідно створити умови "прозорої" конкуренції по всьому ланцюгу 
товарного циклу від господарського виробника до кінцевого споживача 
продуктів харчування, конкурентне, спеціалізоване сільське господарство 
зможе забезпечувати значні надходження до бюджету. Аграрна політика 
повинна визначити напрями розвитку сільського господарства, поліпшення 
конкурентоспроможності та якості аграрної продукції, підвищення родючості 
землі та забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва 
[3, С. 172]. 

Національна аграрна політика значною мірою передбачає наслідки та 
вплив світових цін на внутрішній ринок. Така політика передбачає 
перерозподіл національних виробничих ресурсів і визначає можливості щодо 
використання порівняльної переваги у світовій торгівлі [1, С. 280]. 

Аналізуючи стан аграрної політики в Україні можна зазначити, що в 
сільського господарства не має розвитку. На даному етапі потрібно розвивати 
село, тобто, потрібним є комплексний підхід до розвитку сільських територій 
при якому в центрі уваги перебувала б людина, що живе в сільській місцевості. 
та сільське господарство зокрема, адже це можливо слугуватиме важливим 
позитивним аргументом при розв'язанні питання про її членство в ЄС та інших 
вигідних для держави зв’язків. Необхідна певна стратегія, яка буде базуватися 
на зовсім інших підходах і принципах ніж впроваджена сьогодні аграрна 
політика держави. 

Для розвитку української аграрної політики, повинна мати мотив 
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покращення аграрної політики, наприклад бути економічно незалежною 
державою на внутрішньому і світових аграрних ринках. В таких умовах 
сільське господарство України дійсно може стати житницею не тільки Європи, 
але й інших континентів. 
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Анотація. Викладено результати досліджень впливу регуляторів росту 

рослин на активність окисно-відновних ферментів у листках помідора 
індетермінантного типу гібридів F1 Раїса та Маєва. 

Ключові слова: окисно-відновні ферменти, гібриди помідора, регулятори 
росту. 

Abstract. The results of studies of the effect of plant growth regulators on the 
activity of redox enzymes in leaves of indeterminate tomato type f1 raissa and mayeva 
hybrids are described.  

Key words: redox enzymes, tomato hybrids, growth regulators. 
Провідною культурою в тепличних господарствах України є помідор. 

Підвищення врожайності помідора в теплицях потребує розробки і 
впровадження сучасних нових, більш удосконалених технологічних прийомів. 
Для створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин помідора 
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великого значення набуває процес хімізації, важливе місце в якому займають 
регулятори росту рослин. 

Однією з найшвидших і неспецифічних реакцій організму під впливом 
будь-якого стресу є активізація окислювальних процесів, що супроводжується 
накопиченням високотоксичних для рослин сполук, зокрема тих, які 
порушують проникність мембран за рахунок пероксидного окислення ліпідів. 
Це призводить до утворення активних форм кисню – пероксиду водню, 
супероксидного радикалу, гідроксильного радикалу [3]. Ферменти, зокрема 
пероксидаза, поліфенолоксидаза, каталаза, мають фізіологічні антиоксидантні 
властивості, які відіграють важливе значення в захисних реакціях організму, 
здатні підвищувати захисні та прискорювальні реакції рослин і сприяють 
посиленню процесів їхньої життєдіяльності. Підвищення активності цих 
ферментів за впливу передпосівної обробки насіння і обприскування рослин 
регуляторами росту свідчить про більш високий рівень обміну речовин, у 
зв’язку з чим прискорюється і весь процес мобілізації речовин для росту і 
розвитку. 

Методика досліджень. Метою наших досліджень було вивчення впливу 
різних регуляторів росту на активність ферментів у листках помідора. 

Дослідження проводили у 2006-2007 роках у Науково-дослідному 
виробничому агрокомбінаті „Пуща-Водиця” в зимових гідропонних теплицях у 
продовженій культурі. Об'єктом були гібриди помідора індетермінантного типу 
Раїса F1 селекції Нідерландів і Маєва F1 німецької селекції. Досліди закладали 
та проводили згідно методики, прийнятої для закритого ґрунту [1, 2].  

Використовували регулятори росту різної природи: івін (N-оксид 2,6-
диметилпіридину) – синтетичний препарат ауксиноподібної дії; агроемістим-
екстра – комплекс фізіологічно активних сполук та мікроелементів (Інститут 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); реастим – регулятор росту, що 
містить добриво „Реаком”, а також гетероауксин, гіберелін, бурштинову 
кислоту, креатин, гумінові кислоти (Науково-виробничий центр „Реаком”, 
Україна); імуноцитофіт – суміш етилових ефірів вищих жирних кислот 
(агропромислова компанія „Гінкго”, Росія). 

Відповідно до рекомендацій насіння замочували у розчинах 
рістрегулюючих препаратів на 18 год. Розсаду обприскували у фазі трьох 
справжніх листків. Вегетуючі рослини обприскували в період плодоношення 
три рази з інтервалом в один місяць. Контрольний варіант обробляли водою. 

Визначення активності окисно-відновних ферментів (пероксидази, 
каталази, поліфенолоксидази) визначали спектрофотометрично [1, 2].  

Результати досліджень. Біологічна роль пероксидази полягає в окисленні 
органічних сполук перекисом водню або органічними перекисами. Присутність 
ферменту в хлоропластах вказує на його участь в окисно-відновлювальних 
реакціях у процесі фотосинтезу, а виявлення пероксидази в мітохондріях – на 
участь в енергетичному обміні клітини [6]. 

Експериментальні дані показали, що всі регулятори росту істотно 
підвищували пероксидазну активність. В гібридів раїса f1 і маєва f1 
максимальне підвищення активності цього фермента спостерігалось за впливу 
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біолану, показники якого перевищували контрольні варіанти у 2-3 рази. Дещо 
слабший вплив на активність пероксидази мали івін та імуноцитофіт – вони 
підвищували пероксидазну активність у 1,3-2,0 рази. Реастим змінював рівень 
активності найменше – у 1-1,5 раза порівняно з контролем. 

Поліфенолоксидаза бере участь в окисленні різних органічних сполук 
(окислює феноли та їх похідні в хінони у присутності молекулярного кисню). 
Фермент являє собою сполуку білкової молекули з міддю. Дія 
поліфенолоксидази тісно пов’язана з окисно-відновлювальними 
перетвореннями ряду речовин, зокрема, аскорбінової кислоти та ауксинів. Деякі 
вчені вважають, що поліфенолоксидаза є свого роду аварійним ферментом, 
який вступає в дію при порушенні окремих ланок дихального процесу. Така 
декомпенсація виникає при порушенні структури тканин, фізіологічних 
порушеннях, при введенні в тканини рослин паразитарних мікроорганізмів [6]. 

Дані джерел літератури свідчать, що за впливу на рослину активуючих доз 
біологічно активних речовин спостерігалося підвищення активності 
поліфенолоксидази [4, 5]. 

Згідно з отриманими даними до найбільшого впливу на активність 
поліфенолоксидази в листках помідора приводило обприскування рослин 
препаратом імуноцитофіт – у середньому за два роки спостерігалося 
підвищення її у 1,3-1,8 раза порівняно з контрольними варіантами. За дії івіну і 
біолану активність поліфенолоксидази зростала у 1,2-1,5 раза, залежно від 
гібрида. Застосування реастиму майже не вплинуло на активність цього 
фермента, показники якого на обох гібридах коливалися у межах контролю. 

Каталаза – двокомпонентний фермент, який складається з білка і 
простетичної групи, що містить залізо [3]. Основною біологічною функцією її є 
захист організму від згубного впливу перекису водню, який утворюється в 
результаті обміну речовин в якості проміжного продукту при окисленні ряду 
органічних речовин. Каталаза розщеплює перекис водню на воду і кисень. 
Звільнений таким чином кисень при диханні знову зв’язується з активованим 
воднем, утворюючи воду. 

У наших дослідженнях спостерігалось чітко виражене підвищення 
активності каталази тканин листка за використання імуноцитофіту – показники 
цього варіанту перевищували контрольні у 2 рази. Івін і біолан слабше 
активізували каталазу, а реастим при застосуванні на гібриді маєва f1 не мав 
істотного впливу на вміст цього ферменту. 

За даними ю.в. Ракітіна, к.л. Поволоцької, д.м. Седенка [4] у зав’язях 
помідора, оброблених регуляторами росту рослин активність каталази 
підвищувалась, знижуючи активність пероксидази. Протилежна залежність 
спостерігалася у тканинах листків: активність каталази понижувалась, а 
пероксидази зростала. Подібна тенденція спостерігалася в наших дослідженнях, 
особливо при застосуванні івіну і біолану.  

Каталаза змінюється аналогічно інтенсивності дихання, послаблення якого 
веде до сповільнення росту листків [5]. Тобто, обприскування рослин 
регуляторами росту збільшує ріст одних органів за рахунок інших. Дані наших 
досліджень дозволяють пояснити різницю в урожайності рослин, отриману в 
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результаті застосування різних ростових речовин: зміна активності ферментів у 
листках помідора спричиняє перерозподіл поживних речовин і посилює їх 
надходження у продуктивні органи. 

Висновки. Регулятори росту підвищували активність пероксидази в 
тканинах листків помідора. Особливо цьому сприяли біолан та івін. 
Імуноцитофіт мав найбільший вплив зростання активності поліфенолоксидази і 
каталази. Дія реастиму на активність ферментів виявилася незначною. 
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Аннотация: в этой статье автор рассматривает проблему 

лесовосстановления на гарях и выбор лесовосстановления. 
Abstract: In this article, the author considers the problem of forest regeneration 
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on burned areas and the selection of reforestation. 
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Введение. В связи с повышением пожарной опасности, площадей лесных 
пожаров лесовосстановление имеет особое значение. Правильный выбор 
естественного или искусственного возобновления, соблюдения технологий 
поможет предотвратить и локализовать лесные пожары. А также возможность 
вырастить высокопродуктивную и высококачественную древесину на 
площадях, пройденных лесными пожарами. 

Что эффективнее искусственное или естественное лесовосстановление? 
Этот вопрос в последнее время значим в нашей жизни. Одна из причин - это 
низкое финансирование в лесовосстановление. В Лесном кодексе 2006 года 
ст.62 п.2 говорится: на лесных участках, предоставленных в аренду для 
заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих 
лесных участков. Арендатор не заинтересован в затратах на качественную 
посадку, поэтому оставляет вырубленные площади на естественное 
возобновление. Но, при этом, не делает лесоводственные уходы, оставляя 
площади заросшим подростом. Тем самым арендатор не участвует в 
лесовосстановлении. 

Ученые, заслуженные лесоводы не раз поднимали эту тему. Андрей 
Громцев, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией 
ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КНЦ РАН в 
газете “ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ” писал: “ Наивно полагать, что для такой 
разнообразной по ландшафтным и соответственно лесорастительным 
особенностям страны, как Россия, можно выработать единый рецепт 
относительно искусственного лесовосстановления. В условиях Европейской 
части таежной зоны в установленных лесорастительных районах, и это четко 
доказано, искусственным лесовосстановлением заниматься вообще не следует, 
природа выполнит эту задачу значительно лучше без вмешательства человека. 
Гарантом стабильности ситуации является широкое использование и 
подержание высокой естественной «регенеративной» способности таежных 
экосистем. В первую очередь, это повсеместная ориентация на 
высокоэффективные традиционные меры содействия естественному 
возобновлению. В других условиях, напротив, необходимо ориентироваться на 
искусственное лесовосстановление, которое ,впрочем, потребует значительных 
затрат. То же самое касается и проблемы смены хвойных пород лиственными. 
С одной стороны, смена породного состава считается «нежелательной» по 
экономическим соображениям. С другой стороны, в экологическом отношении 
этот процесс является своего рода естественным севооборотом и приводит к 
улучшению лесорастительных качеств почв. К тому же общеизвестная широко 
масштабная смена ельников лиственными древостоями, как правило, обратима. 
А вот смена сосняков лиственными и елово-лиственными древостоями в 
установленных ландшафтах повсеместна и не обратима. Так, существуют 
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четкие расчеты, доказывающие, что в них за последние 150 лет до 60% 
коренных сосняков сменилось еловыми и елово-лиственными лесами и 
естественным путем сосна никогда не восстановит свои позиции. Отсюда 
следует, что производственные «лесокультурные мощности» необходимо 
сосредоточить на тех территориях, где без искусственного лесовосстановления 
происходят процессы подобного рода. 

Михаил Карпачевский, кандидат биологических научный руководитель 
проекта НП «Прозрачный мир» в газете “ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ” писал:" От того, 
что у нас на бумаге множатся «лесные культуры», больше хвойного леса у нас 
не становится. Если мы не умеем пока создавать нормальные лесные культуры 
и выращивать древостой с заданными характеристиками, то, может быть, 
следует максимально помогать естественному лесовозобновлению и 
использовать природную динамику леса? К этому призывали еще классики 
отечественного лесоводства. Возможно, надо разрешить засчитывать частные 
инвестиции в создание и поддержание лесных культур при перезаключении 
договора аренды или использовать часть арендной платы в качестве залога, 
который возвращается арендатору после того, как будет доказана 
эффективность программ по лесовосстановлению. Не исключено, что нужны 
отдельные субсидии на проведение рубок ухода в молодняках. Но уж точно 
следует финансировать или как минимум поощрять меры по сохранению 
биологического разнообразия в лесах, включая оставление при рубках части 
исходного древостоя в виде крупных компактных участков, ключевых 
биотопов, что также будет способствовать более качественному естественному 
лесовозобновлению. 

Основными причинами гибели культур является зарастание 
мягколиственными породами, а также лесные пожары. Своевременное 
проведение агротехнических уходов, рубок ухода в молодняках позволило бы 
спасти колоссальные площади ценных лесных насаждений. Без возрождения 
лесоводства невозможно решить обостряющуюся проблему нехватки лесных 
ресурсов. 

Если сравнивать лесовосстановление России и Финляндии, то есть 
некоторые различия. В книге Лесовосстановление на Северо - Западе России и 
сравнение с Финляндии Тимо Лейнонен писал: ”Использование семенников 
сосны в Финляндии рекомендуется условиях, когда на площади возобновления 
сохраняются высококачественные семенники со здоровой кроной 5-150 шт/га. 
Их по возможности оставляют в группах, что облегчает проведение обработки 
почвы и позволяет избежать многочисленных повреждений стволов и корней. 
Кроме этого, деревья в групповом размещении лучше переносят ветровальные 
явление. В результате исследований и содержание рекомендаций в России 
имеют примерно ту же направленность, что и в Финляндии. В ранних 
исследованиях обеих стран рекомендованное количество оставляемых 
семенников на гектаре меньше, чем в настоящее время и составляет 20- 50 шт/га. 

В Финляндии распространено использование закрытой корневой системой 
(ЗКС), они составляют 95 % от всего посадочного материала. Лесные культуры 
создаются небольшими группами квалифицированных рабочих, поэтому период 
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проведение работ длиннее, чем раньше. Так же в Финляндии распространено 
механизированная посадка и посев. 

Цель и объекты исследования. Целью данной работы являлось выявление 
оптимальных условий послепожарного лесовосстановления в Юринском 
лесничестве. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) 
Изучить естественное возобновление на гарях 2010 года. 2) Проанализировать 
искусственное возобновление на гарях 2010 года. 3) Выявить оптимальные 
условия после пожарного лесовосстановления в Юринском лесничестве. 4) 
Разработать рекомендации лесничеству по лесовосстановлению. 

Объектами исследований являлись гари 2010 года в Абросимовском 
участковом лесничестве квартале 28 выдел 9 и гари 2010 года Дорогучинского 
участкого лесничества в квартале 14 выдела 1. Пробные площади 
закладывались с целью определения фактического количества и состояния 
подроста после пожара. 

По лесоустроительным документам на данных обследуемых участках до 
пожаров не было естественного возобновление отсутствовало. 

Результаты исследования пробных площадей по естественному 
возобновлению.Проводя исследование пробных площадей № 1 ,2, 3 по 
естественному возобновлению, получили следующие данные.  

Таблица 1.  
Данные перечета естественного возобновления на гарях 2010 года 

№ 
п.п 

№ кв/ 
выд 

Площадь Сосна 1го 
возраста, 
тыс. шт/га 

Сосна 2-х 
летнего 

возраста, тыс. 
шт/га 

Сосна 3 –х 
летнего 

возраста, тыс.  
шт/га 

Подрост 
березы 

1 14/ 1 0,1 0,8 1,1 0 400 
2 14/ 1 0,1 0,6 0,5 0,3 800 
3 14/ 1 0,1 0,9 0,7 0 300 

 
Из таблицы № 1 можно сделать следующие выводы: на данных пробных 

площадях естественное возобновление сосны обыкновенной проходит лучше на 
пробной площади №2 в составе 1100 шт/га. по лиственным породам 
преобладает береза в составе 800 шт/га. 

Искусственное возобновление сосны обыкновенной посадкой сеянцев с 
закрытой корневой системой. На гарях 2010 года Абросимовское участковое 
лесничество. 

Пробные площади № 4 и №5 квартал 28 выдел 9 Абросимовское 
участковое лесничество Юринское лесничество. Создание лесных культур 
сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Технология 
создания культур. Категории земли - гари 2010 года, Тип леса- Сбр, ТЛУ- В2 
Абросимовское участковое лесничество. Квартал 28,выдел 9, Площадь -3,1 га. 

Обработка почвы – ЛХТ-55+ПКЛ -70, Посадка 2013 года - сосна 
однолетнего возраста с закрытой корневой системой в дно борозды, Схема 
посадки- однорядное, Густота посадки – 4000 шт/га, Дополнение – 10 % от 
густоты. 
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Пробная площадь – 0,1 га. На площади велся учет жизнеспособных 
сеянцев и естественный подрост в междурядьях. Данные приведены в таблицу 2 

Таблица 2   
Данные учета лесных культур на гарях 2010 года 

Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы: на данных 
пробных площадях искусственное возобновление сосны обыкновенной 
проходит лучше на пробной площади №5 в составе 3930 шт/га. по лиственным 
породам преобладает береза в составе 2850 шт/га 

Изучив естественное и искусственное возобновление на гарях 2010 года, 
сравним полученные данные. 

 
Рис 1 График сравнения пробных площадей по породе Сосна 

обыкновенная 
Из данного графика можно сделать следующие выводы: наилучшее 

возобновление наблюдается на пробной площади № 5(лесные культуры). Это 
связано с наличием закрытой корневой системой. Соответственно качество 
посадочного материала лучше, чем на других пробных площадях 

 
Рис. 2 График пробной площадей по породе Береза повислая 

 
Из данного графика видно что, преобладает пробная площадь № 5 больше, 

чем пробные площади № 1, 2, 3, 4. Сделаем следующие выводы: возобновление 
березы лучше происходит в междурядьях,ширина которых 3 метра. Это связано 
с наличием создания лесных культур,что позволит сохранить сеянцы от 
возможности возобновление пожара и не допускания появления майского 
хруща. 

Выводы. Изучив естественное возобновление на гарях 2010 года, я пришел 
к выводам, что естественное возобновление на данных ТЛУ –В2. Тип леса - Смбр 

№ П.П № кв, выд Площадь Сеянцы сосны 1-го 
возраста тыс. шт/га 

Подрост березы шт/ га 

4 28/ 9 0,1  3,39 1890 
5 28/ 9 0,1 3,93 2850  
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возобновление происходит следующим образом: возобновление ведется на 
расстояние 10 м от стены леса вблизи от высыхавшего болотам самосевом 
сосны обыкновенной. Наличие самосева трехлетнего возраста говорит о том, 
что возобновление прошло в этом же году после пожара. Но обильное 
возобновление пошло на следующий год после пожара, это говорит о том, что 
пожары не совпадают с урожайным годом сосны и не прерывают 
плодоношения и накопление самосева происходит ежегодно. 

2) Проанализировать искусственное возобновление на гарях 2010 года, 
были сделаны следующие выводы: искусственное возобновление было 
произведено посадкой культур сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а 
это привело к повышению приживаемости лесных культур. По технологии 
создания лесных культур были оставлены междурядья шириной -3 метра. Это 
позволило дать началу естественному возобновлению лиственных пород.  

3)..Для выявления оптимальных условий после пожарного 
лесовосстановления в Юринском лесничестве были рассмотрены и изучены 
естественное и искусственное возобновление. Исследование показали, что для 
ТЛУ- В2,Тип леса- Сбр наилучшим восстановление после пожара является 
посадка сеянцев сосны с закрытой корневой системой в дно борозды, заранее 
произведенной бороздной обработкой почвы ЛХТ-55 + ПКЛ-70. 
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Анотація. Висвітлено біоекологічні особливості розвитку звичайного 

павутинного кліща та заходи з обмеження його чисельності на смородині 
чорній у Лісостепу України. 
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Abstract. Deals bioecological features of Tetranychus urticae and measures to 
limit its number in black currants in the  Ukraine’s Lisosteppe. 

Кey words: black currant, mites, harm, development, control number. 
У зонах промислового ягідництва широко розповсюджена смородина 

чорна. Ягоди її містять 7-12,9% цукрів, 2-4%-органічних кислот, вітаміни А, В, 
Р і дуже багато вітаміну С – від 90 до 400 мг % [2]. Ця культура є провідною у 
світі за обсягом виробництва ягід. Однак, продуктивність плодоносних 
насаджень залишається не високою. Це пов’язано не тільки з агротехнічними і 
селекційними проблемами, а також із суттєвими втратами врожаю через 
шкідливі організми.  

Смородині чорній регулярно шкодять в умовах Лісостепу України близько 
20 видів комах і кліщів і 5 будників хвороб [2]. Серед них потенційно стабільно 
шкідливими фітофагами є кліщі з родини Tetranychidae.  

В умовах господарства «Яблунька» Звенигородського району Черкаської 
області на смородині чорній нами виявлені такі види з цієї родини: Tetranychus 
urticae (Koch.), T. sawsdargi (Mitr.), T. turkestani (Ug. et Nik.), T. atlanticus 
(McGregor), Panonychus ulmi (Koch.), Schizotetranychus pruni (Oudems). 

Домінуючим і повсюдно поширеним видом тетраніхід є звичайний 
павутинний кліщ T. urticae. Це - космополіт і багатоїдний вид. Розмножується 
на 300-х видах листяних деревних і трав’янистих рослин, звідки легко 
переходить на смородину. Звичайний павутинний кліщ починає 
розмножуватися з самої ранньої весни за температури повітря +13-140 С і його 
розмноження триває до осені. Оптимальними умовами для нього є температура 
повітря +13-350 С і відносно низька вологість повітря. Розвиток T. urticae 
пригнічується за невисоких температур і підвищеної вологості повітря.  

Зимуючих (запліднених) самиць яскравого помаранчевого кольору 
знаходили під опалим листям на ґрунті під кущами та в складках і тріщинах 
кори на пагонах. Після перезимівлі самиці активізувалися і мігрували на 
підростаюче листя, пошкоджуючи переважно пагони нульового і першого 
порядку. Через 5-7 днів самиці відкладали на нижній бік листка шароподібне, 
напівпрозоре яйце, яке з розвитком зародка стає каламутним і починає набувати 
перлинного відтінку. Ембріональний розвиток триває 5-8 днів. Потім 
з’являється личинка, яка нагадує дорослих особин, але менших розмірів і має 
три пари ніг. Весь цикл розвитку від яйця до яйця триває 10-56 днів і залежить 
від температури повітря [1].  

В умовах 2014 року в регіоні досліджень звичайний павутинний кліщ мав 6 
поколінь, які накладалися одне на одне і чітких кордонів між ними ми не 
спостерігали. Восени зі зниженням температури повітря і скороченням 
світлового дня до 10 годин у популяції знову з’являються зимуючі самиці.  

Павутинні кліщі найбільш небезпечні для смородини в сухі жаркі періоди. 
Значна частина їх переходить з бур’янів на смородину. Взагалі бур’яни є не 
тільки місцями зимівлі кліщів, а й вогнищами розмноження павутинного кліща.  

Заподіяні павутинними кліщами пошкодження, проявляються в 
пригніченні рослини через руйнування хлорофілу в листках. Травні ферменти, 
токсини та інші фізіологічно - активні речовини, які вводяться кліщами в 
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рослини при живленні, порушують баланс ростових гормонів, водного і 
дихального режиму та хід інших біохімічних процесів у рослинах. Це 
призводить до різних аномалій. Дозрівання плодів затримується. Знижується 
вміст загальної маси цукрів у ягодах, особливо сахарози. З літературних джерел 
[1] відомо, що особливо шкідливими ці кліщі є на сильно забруднених, 
загущених, погано провітрюваних плантаціях у роки із ранньою, теплою, сухою 
весною після літнє-осіннього засушливого попереднього року. А також 
збільшує збитки від тетраніхід збір урожаю комбайнами, індустріальні 
забруднення і використання інсектоакарицидів широко спектру дії та 
специфічних акарицидів. В таких умовах, за даними А.С. Зейналова, популяція 
павутинних кліщів на смородині чорній та інтенсивність пошкодження ними 
листків зростає в 2-2,5 рази. 

Незважаючи на те, що на смородині допускається значно більша кількість 
пестицидів до застосування, ніж на інших ягідних культурах, хімічний захист 
цілого ряду шкідників не досягає мети. Це стосується ї павутинних кліщів. 
Адже здатність тетраніхід за короткі проміжки часу набувати резистентності до 
все нових і нових груп пестицидів є загальновідомою. З цієї причини за 
кордоном павутинні кліщі вже давно набули стійкість до ФОС, більшості 
специфічних акарицидів і, особливо, до піретроїдів. Застосовувати останні в 
насадженнях смородини рекомендують не частіше 1-2 раз на рік. 
Альтернативою за умов регулярного моніторингу популяцій фітофага і 
невисокої їх щільності може бути використання хижих кліщів.  

Значний практичний інтерес для використання на смородині має 
інсектоакарицид біологічного походження фітоферм, 0,2% к.е. (активна 
речовина аверсектин С). Він дозволений до використання в Україні проти 
кліщів та інших шкідників на смородині і характеризується інтенсивним, але 
короткочасним впливом так, що збір ягід можливий вже через 2 дні після 
обробки кущів.  

Ймовірно, що за подальшої інтенсифікації вирощування смородини 
павутинні кліщі зможуть щорічно завдавати збитків. Це перетворює їх у 
головних шкідників і призведе до того, що не менше 1/3 всіх обприскувань 
культури прийдеться на цих фітофагів. Тому фітосанітарний моніторинг 
шкідливих організмів, проведений відповідно до етапів розвитку їх рослини-
господаря, складає основу сучасної системи захисту рослин. 
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Анотація. Розглянуто вплив фосфогіпсу, як хімічного меліоранту різними 

нормами внесення, на фізико-хімічні властивості солонцюватих чорноземів. 
Встановлено оптимальні норми та строки внесення фосфогіпсу. 

Ключові слова:солонцюваті чорноземи, хімічна меліорація, фосфогіпс.  
Abstract. It was considered the influence of phosphogypsum as a chemical 

melioration with the different application rate, on the physico-chemical properties of 
salty black soil. It was established of the optimal rules and time limits for 
phosphogypsum. 

Keywords: salty black soils, chemical reclamation, phosphogypsum. 
Вступ. За даними Державного земельного кадастру України, солонцеві 

ґрунти займають загальну площу понад 2,8 млн. га, з яких близько 2-х млн. га є 
орними землями [1,2]. 

Найчастіше процеси осолонцювання пов’язані саме з інтенсифікацією 
землеробства, що супроводжується неправильним освоєнням земель, проявами 
неоднорідності ґрунтового покриву. Згідно даних земельного кадастру, близько 
400 тис. га займають вторинно солонцюваті ґрунти, що утворилися у період 
інтенсивного розвитку зрошення в останні 50-60 років [3]. 

Отримання стійких врожаїв в умовах посушливого клімату можливо 
завдяки проведенню зрошення. Наявність солонців у таких умовах ведення 
сільського господарства призводить до зниження врожаю на 25-35 %. В умовах 
зрошення, де необхідна максимальна віддача від витрачених коштів, меліорація 
солонців стає актуальною. Сьогодні, за рахунок великої різноманітності 
індивідуальних особливостей солонців та гідрологічного режиму, відсутні 
науково-обґрунтовані заходи меліорації, які враховували б особливості 
солонців чорноземів звичайних в умовах зрошення. 

Дослідження проводили з метою розробки заходів із поліпшення фізичних 
та фізико-хімічних властивостей чорноземів звичайних вторинно-
солонцюватих в умовах зрошення та без нього. 

Важливою особливістю солонцевих ґрунтів є те, що в їх поглинаючому 
комплексі знаходиться у значній кількості натрій, який викликає пептизацію 
колоїдів, вимивання їх з поверхневого шару ґрунту та навіть знищення 
поглинаючого комплексу [2].  
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Солонці відрізняються дуже низькою водопроникністю. Вона у 10-15 разів 
менша, ніж у не солонцевих ґрунтах. Водопроникність солонців тим нижча, 
чим вищий вміст обмінного натрію у ГПК. Низька водопроникність приводить 
до того, що більша частина опадів стікає по поверхні. Саме тому, загальні 
запаси вологи у солонцевих горизонтах завжди нижчі, ніж у розташованих 
поряд зональних ґрунтах. 

Теоретичні основи меліорації солонцевих ґрунтів були розроблені в 1912-
1932 роках минулого століття К.К. Гедройцем і отримали розвиток в 
дослідженнях І.М.Антипова-Каратаєва, К.П. Пака, В.В.Єгорова та ін. вчених. 
Сьогодні проблемами вторинного (іригаційного) осолонцювання та заходами 
його усунення займаються С.А. Балюк, В.В. Морозов, М.І. Ромащенко, І.Д. 
Примак та ін. Одним з найефективніших способів боротьби з осолонцюванням 
ґрунтів є проведення хімічної меліорації.  

Останнім часом для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів почали широко 
використовувати фосфогіпс. Отримані науковцями результати досліджень дали 
змогу зробити висновок, що фосфогіпс розчиняється швидше гіпсу, не кажучи 
про сполуки карбонатів кальцію [3]. 

За останні десятиріччя збільшилося використання фосфогіпсу, тому що він 
дешевший від гіпсу, має кислу реакцію і вміщує до 2 % загального фосфору. В 
умовах зрошення використання фосфогіпсу забезпечує поліпшення фізичних і 
хімічних властивостей, а також позитивно впливає на поживний режим ґрунту.  

Проведені дослідження показали, що ефективність гіпсування 
підвищується при достатній зволоженості ґрунту майже в два рази. Ще один 
позитивний фактор полягає в тому, що на зрошуваних землях гіпсування 
значно збільшує глибину просочування вологи, а відповідно й міграцію солей у 
нижні горизонти ґрунту. 

Мета досліджень полягає у встановленні оцінки агроекологічного стану 
ґрунтів, що поливалися тривалий час; вдосконалити існуючі заходи відтворення 
родючості зрошуваних ґрунтів шляхом здійснення хімічної меліорації 
фосфогіпсом.  

Польові досліди з вивчення впливу фосфогіпсу, як хімічного меліоранту, 
проводили в дослідному господарстві «Дніпропетровської дослідної станції 
Інституту овочівництва та баштанництва НААН України» протягом 2010-
2014 рр [4]. Дослідні ділянки було закладено навесні та восени 2010 р. на 
чорноземі звичайному малогумусному вилугуваному на суглинковому лесі. 
Гумусовий горизонт однорідного забарвлення глибиною 40-45 см. Потужність 
орного шару ґрунту становить 30 см. 

При тривалому зрошенні на дослідних ділянках у ґрунтовому вбирному 
комплексі катіони кальцію частково замінялися на катіони натрію. Це призвело 
до погіршення фізичних властивостей ґрунтів: зменшення водостійкості 
структурних агрегатів, збільшення кількості зв’язної води, ущільнення та 
злитизація ґрунту, як наслідок це привело до зниження родючості. 

Аналіз ґрунту на дослідних ділянках до проведення хімічної меліорації 
показав, що вміст обмінних катіонів кальцію коливається від 12,0 до 18,0 ммоль 
на 100 г ґрунту, обмінні катіони натрію – 1,42-11,39 ммоль на 100 г ґрунту. 
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Відповідно до кількості обмінних катіонів натрію у ГПК ґрунт належить до 
малонатрієвих солонцюватих ґрунтів. 

Фосфогіпс вносили різними нормами за меліоративним, екологічним та 
агрономічним критеріями розрахунку. Меліоративну дозу розраховували на 
витискання обмінного натрію до заданого рівня, або на поліпшення показника, 
за яким оцінують ступінь солонцюватості до оптимального рівня. 
Використання фосфогіпсу для хімічної меліорації обумовлюється розрахунком 
екологічно безпечної дози. Її розраховували за елементом, який першим 
досягне рівня ГДК. Агрономічна доза орієнтована на максимальний приріст 
урожаю і встановлюють її на основі багаторічних дослідів. Відповідно до 
наведених розрахункових доз на дослідних ділянках було внесено фосфогіпс 
нормами 1,4 т/га, 3 т/га та 6 т/га [4]. 

Аналіз зміни фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунту на 
дослідних ділянках впродовж чотирьох років спостереження показав позитивні 
зміни в усіх варіантах досліду. Післядія хімічної меліорації (внесення 
фосфогіпсу у якості хімічного меліоранту) за чотири роки спостережень 
характеризується тенденцією до зменшення вмісту обмінного натрію по 
відношенню до початкових параметрів на 30 % в шарі ґрунту 30 см. Найкращі 
результати отримали при внесенні фосфогіпсу різними нормами при зрошенні. 
Дані отримані за 2012 рік (другий рік спостережень) значно відрізняються за 
результати інших років. Це пояснюється типовими погодними умовами, які 
склалися у цей рік. Значне зменшення обмінного натрію у ґрунтовому 
поглинаючому комплексі виявили при внесенні фосфогіпсу під культивацію 
навесні нормою 3 т/га при зрошенні у перший рік післядії. За наступні роки 
тенденція зменшення зберігалася, але на четвертий рік кращим виявився 
варіант внесення фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою 6 
т/га зі зрошенням, що становили 0,11 ммоль на 100 г ґрунту. У варіантах без 
зрошення кращий результат у порівнянні з контрольним за всі роки 
спостереження виявлений при внесенні фосфогіпсу нормою 6 т/га під основний 
обробіток ґрунту восени (на 5-18 % менше контрольних показників). 

Оптимальним значенням ґрунтового розчину для розвитку 
сільськогосподарських культур є нейтральна реакція (рН = 7). На дослідних 
ділянках за роки спостережень реакція ґрунтового розчину була близька до 
нейтральної: 6,71-7,8. 

Аналіз шпаруватості в орному шарі (0-30 см) ґрунту показав тенденцію до 
збільшення значень у порівнянні з контрольними показниками та зміни її за 
роками досліджень. Виключення за значеннями складає 2012 рік. Шпаруватість 
ґрунту в умовах без зрошення збільшилась на 9,2 % в порівнянні з контролем за 
четвертий рік спостережень. За роки досліджень найкращим виявився варіант з 
внесенням фосфогіпсу нормою 3 т/га, коли шпаруватість збільшувалась на 4,22 
%. При зрошенні ці показники виявилися дещо більшими. В порівнянні з 
контролем шпаруватість збільшилась на 13,8 % (2014 рік). Найкращим 
виявився варіант з внесенням фосфогіпсу нормою 6 т/га, коли шпаруватість 
збільшувалась на 4,1 %. Збільшення шпаруватості ґрунту позитивно вплинуло 
також на забезпеченість повітрям та підвищувало ступінь аерації. 
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Збільшення вмісту кальцію у верхніх горизонтах солонцюватих ґрунтів 
при внесенні фосфогіпсу сприяло закріпленню в них органічних речовин та 
накопиченню гумусу. Гумус покращує фізичні властивості ґрунту, підвищує 
його здатність проти ерозії та поліпшує структурний стан. Приріст гумусу 
спостерігався як по роках спостережень, так і по відношенню до контрольного 
варіанту. Вміст гумусу у варіантах без зрошення збільшувався до 2,71 % при 
внесенні фосфогіпсу восени під основний обробіток ґрунту нормою 6 т/га. При 
зрошенні кращим виявився варіант з нормою внесення фосфогіпсу 6 т/га, а по 
відсотковому збільшенню, відповідно, за роками кращим виявився  варіант з 
нормою внесення 3 т/га.  

Висновки. Проведення хімічної меліорації фосфогіпсом різними нормами 
внесення на солонцюватих чорноземах позитивно впливає на фізико-хімічні 
властивості ґрунту, особливо в комплексі зі зрошенням. Оптимальними 
виявлено норми внесення фосфогіпсу 3 т/га під культивацію навесні та 6 т/га 
восени під основний обробіток ґрунту. Однак, зважаючи на величину 
капітальних витрат, наявність специфічних домішок у фосфогіпсі, слід 
приймати за оптимальну норму внесення фосфогіпсу 3 т/га. 

Проведені дослідження показали, що усі варіанти мали близьку до 
нейтральної реакцію середовища в ґрунті за проведені роки досліджень. 

Процес зменшення накопичення гумусу в орному шарі ґрунту та 
покращення фізичних властивостей ґрунту можна регулювати хімічною 
меліорацією, використовуючи у якості меліоранту фосфогіпс. 

Внесення фосфогіпсу покращувало агрофізичні властивості ґрунту: 
збільшувалась шпаруватість та ступінь аерації. 
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Аннотація. У роботі висвітлено результати досліджень щодо впливу 

систем землеробства та способів обробітку грунту на посівні властивості  
зерна кукурудзи в процесі тривалого зберігання.  

Ключові слова: зерно кукурудзи, системи землеробства, спосіб обробітку 
грунту, схожість, енергія проростання. 

Annotations. The paper highlights the results of studies on the impact of 
agriculture and of tillage on corn crop properties during long-term storage. 

Key words: corn and farming systems, tillage method, germination, vigor. 
Кукурудзa зaймaє трeтє мicцe пicля пшeницi i риcу. Унiвeрcaльнicть її 

пoлягaє в тoму, щo вoнa викoриcтoвуєтьcя як кoрмoвa, тexнiчнa тa xaрчoвa 
культурa. Кукурудзa в Укрaїнi трaдицiйнo є цiннoю прoдoвoльчoю культурoю. 
Вoнa вce ширшe викoриcтoвуєтьcя у xaрчoвiй прoмиcлoвocтi, нacичуючи ринoк 
cучacнoю кoриcнoю i якicнoю прoдукцiєю [1].  

Під час зберігання в зерні відбуваються зміни, як фізіологічні, так і 
біохімічні [2]. Спостерігається погіршення харчових властивостей, а тому, 
встановлення оптимальних термінів зберігання зерна кукурудзи, вирощеного за 
різних факторів, з метою використання його на різні цілі є актуальним. 

Cиcтeми, зeмлeрoбcтвa впливaють нe лишe, нa кiлькicть урoжaю, aлe й нa 
cтiйкicть зeрнa дo збeрiгaння тa прoдукiв пeрeрoбки. Oднaк, вплив cиcтeми, 
зeмлeрoбcтвa нa якicнi пoкaзники, зeрнa кукурудзи, в пeрioд тривaлoгo, 
збeрiгaння дocлiджeнo нe дocтaтньo, a тoму дaнi дocлiджeння є aктуaльними. 

Для oбґрунтувaння впливу фaктoрiв вирoщувaння нa якicть зeрнa 
кукурудзи тa її змiну в прoцeci збeрiгaння був зaклaдeний дocлiд, який 
пeрeдбaчaв вивчeння впливу промислової, бioлoгiчнoї, eкoлoгiчнoї cиcтeм 
зeмлeрoбcтвa тa рiзниx oбрoбiткiв ґрунту.  

Нa якicть зeрнa в цiлoму впливають і пociвнi влacтивocтi. Більш цінною 
сировинною - є життєздaтнe зерно для вирoбництвa прoдуктiв. Нормуються 
пoкaзники пociвниx влacтивocтeй зeрнa кукурудзи у пaртiяx пeвнoгo цiльoвoгo 
признaчeння – при виготовленні продукції дитячого харчування та при 
отриманні із зерна крохмалю і патоки.  

Один з ширoкo викoриcтoвувaниx критeрiїв oцiнки пoшкoджeння зерна є 
втрaтa життєздатності. Схожість, маса 1000 зерен, і енeргiя проростання – цe 
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пoкaзники, якi швидкo рeaгують нa умoви йoгo зберігання і, якi xaрaктeризують 
його пociвнi якocтi.  

Eнeргiя прoрocтaння у зeрнi кукурудзи, вирoщeнoгo зa рiзниx cиcтeм 
зeмлeрoбcтвa тa cпocoбiв oбрoбiтку грунту у прoцeci збeрiгaння рiзнилacя 
(тaбл.1). 

Пeрeд зaклaдaнням нa збeрiгaння нaйвищу eнeргiю прoрocтaння (75%) 
oтримaли у зeрнi, вирoщeнoму зa прoмиcлoвoї cиcтeми зeмлeрoбcтвa при 
диференційованому oбрoбiтку грунту, a нaймeншу – 50% – зa бioлoгiчнoї 
cиcтeми у вaрiaнтi з плocкoрiзним oбрoбiткoм ґрунту. Пicля 12 мicяців 
збeрiгaння eнeргiя прoрocтaння у зeрнa кукурудзи нaйвищoю булa зa 
промислової cиcтeми зeмлeрoбcтвa при диференційованому oбрoбiтку грунту – 
80%. 

Тaблиця 1 
Eнeргiя прoрocтaння зeрнa кукурудзи, вирoщeнoгo зa рiзниx умoв у 

прoцeci збeрiгaння, %  
Вaрiaнти Тeрмiн збeрiгaння, мicяцi 

Cиcтeмa 
зeмлeрoбcт

вa 

Oбрoбiтки 
грунту 

Дo 
збeрiгaння 
(кoнтрoль) 

9 12 15 18 21 24 

Прoмиcлoв
a 

(кoнтрoль) 

Дифeрeнцiйoвaний 75 85 80 80 78 75 73 
Плocкoрiзний 62 66 61 61 63 57 57 

Пoлицeвo - 
бeзпoлицeвий 72 80 78 69 69 61 60 

Пoвeрxнeвий 68 78 64 65 66 64 64 

Eкoлoгiчнa 

Дифeрeнцiйoвaний 57 79 68 69 66 66 65 
Плocкoрiзний 53 75 67 66 69 62 60 

Пoлицeвo - 
бeзпoлицeвий 59 79 68 66 64 63 60 

Пoвeрxнeвий 54 76 63 65 62 60 59 

Бioлoгiчнa 

Дифeрeнцiйoвaний 59 82 63 62 60 61 60 
Плocкoрiзний 50 75 57 58 55 58 56 

Пoлицeвo - 
бeзпoлицeвий 72 85 70 78 67 68 67 

Пoвeрxнeвий 58 78 69 69 66 66 64 
НIР0,5 фaктoр A 7,42 
НIР0,5 фaктoр A 1,57 

 
Нaйнижчим пoкaзникoм xaрaктeризувaлocя зeрнo, вирoщeнe зa бioлoгiчнoї 

cиcтeми зeмлeрoбcтвa при плоскорізному oбрoбiтку грунту, у якoму вiн cклaдaв 
57%. Пicля 24 мicяцiв збeрiгaння крaщoю eнeргiю прoрocтaння 
xaрaктeризувaлocя зeрнo, oтримaнe зa промислової cиcтeми зeмлeрoбcтвa при 
дифeрeнцiйoвaнoму oбрoбiтку грунту з пoкaзникoм 73%. Нaйнижчa eнeргiя 
прoрocтaння пicля двох років збeрiгaння булa вiдмiчeнa у зeрнi кукурудзи, 
oтримaнoї зa прoмиcлoвoї тa біологічної cиcтeм зeмлeрoбcтвa при 
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плоскорізному oбрoбiтку грунту, дe вoнa вiдпoвiднo cтaнoвилa 57 та 56%. 
Зeрнo, вирoщeнe зa вcix cиcтeм зeмлeрoбcтвa тa oбрoбiткiв грунту, після року 
зберігання знижувало свою eнeргiю прoрocтaння.  

Cxoжicть – oдин з ocнoвниx пoкaзникiв якocтi, щo нoрмуєтьcя cтaндaртoм 
для зeрнa нaciннєвoгo признaчeння, a тaкoж для зeрнa кукурудзи, якe 
викoриcтoвують нa вирoбництвo крoxмaлю, пaтoки тa прoдуктiв дитячoгo 
xaрчувaння.  

Aнaлiзуючи cxoжicть зeрнa кукурудзи у прoцeci збeрiгaння мoжливо 
зрoбити виcнoвoк, щo нaйвищoю вoнa булa пeрeд зaклaдaнням нa збeрiгaння у 
зeрнi, вирoщeнoму зa прoмиcлoвoї cиcтeми зeмлeрoбcтвa (рис.1) при пoлицeвo-
бeзпoлицeвoму oбрoбiтку грунту i вiдпoвiднo cтaнoвилa 80%. Нaйнижчу 
cxoжicть (61%) мaлo зeрнo, oдeржaнe зa бioлoгiчнoї cиcтeми зeмлeрoбcтвa при 
плocкoрiзнoму oбрoбiтку грунту. 
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Риc. 1. Cxoжicть зeрнa кукурудзи, вирoщeнoї зa прoмиcлoвoї cиcтeми у 

прoцeci збeрiгaння  
 
Пicля 12 місяців збeрiгaння нaйвищa cxoжicть булa вiдмiчeнa у зeрнa, 

вирoщeнoгo зa прoмиcлoвoї cиcтeми зeмлeрoбcтвa при полицево-
безполицевому oбрoбiтку грунту, якa cклaлa 97%, a нaйнижчoю (90%) вoнa 
булa зa eкoлoгiчнoї та біологічної систем землеробства при поверхневому 
oбрoбiтку грунту. 

Після року зберігання схожість зерна, вирощеного за різних систем 
землеробства істотно знижувалася на 2-4%. Після двох років зберігання 
найвищою схожістю (85 та 84%) характеризувалося зерно, вирощене за 
промислової системи землеробства при диференційованому та полицево-
безполицевому обробітках грунту. Порівняно з 12 місяцями зберігання після 
двох років зберігання схожість зерна кукурудзи знизилася на 11-16% залежно 
від способу обробітку грунту за промислової системи землеробства, на 13-17% 
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– екологічної системи та на 9-12% – за біологічної системи землеробства. 
Схожість зерна кукурудзи знизилася у варіантах з диференційованим 
обробітком грунту в середньому на 11-14% залежно від системи землеробства, 
за плоскорізного – на 12-13%, за полицево-безполицевого – на 9-15%, за 
поверхневого – на 11-17%.  

Схожість у зерна кукурудзи після його двохрічного зберігання за всіх 
варіантів задовольняла вимоги існуючого стандарту (перевищувала 55%) і 
дозволяла використовувати зерно для виготовлення продуктів дитячого 
харчування, а також для переробки на крохмаль і патоку. 

Після двох років збeрiгaння зeрнa кукурудзи гiбриду Пуcтoвaрiвcький 280 
CВ, вирoщeнoгo при рiзниx cиcтeмax зeмлeрoбcтвa тa cпocoбax oбрoбiтку 
грунту нaйкрaщi пociвнi влacтивocтi мaлo зeрнo кукурудзи, oтримaнe зa 
прoмиcлoвoї cиcтeми зeмлeрoбcтвa. Виcoкi пociвнi влacтивocтi зeрнa 
зaбeзпeчувaлиcя при йoгo вирoбництвi зa вcix cиcтeм зeмлeрoбcтвa за 
дифeрeнцiйoвaнoго i пoлицeвo-бeзпoлицeвoго cпocoбax oбрoбiтку грунту. Зa 
дaниx cпocoбiв oбрoбiтку якicнi пoкaзники зeрнa нa 6-10% вищi пoрiвнянo iз 
зeрнoм, якe oтримaнe зa плocкoрiзнoгo тa пoвeрxнeвoгo oбрoбiтку ґрунту. 
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Аннотация. В работе подробно рассматривается поэтапная связь между 
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задачами обучения технике игры в бадминтон и задачами развития физических 
качеств у студентов бадминтонистов. 

Ключевые слова: бадминтон, физические качества, техника игры в 
бадминтон. 

Abstract. In the article in detail stage-by-stage connection is examined between 
the tasks of educating to the technique of badminton and tasks of development of 
physical qualities for the students badminton-players. 

Key words: badminton, physical qualities, technique of badminton. 
Главной целью физического воспитания в вузе является обеспечение 

физического и психического здоровья студенческой молодежи, ее готовности к 
активной жизненной и будущей профессиональной деятельности. 

В практике занятий бадминтоном студентами различных вузов 
наблюдается или недооценка значения формирования двигательных навыков, 
или ослабленное внимание к развитию у них физических качеств. Последнее и 
привело к необходимости выполнения специального исследования взаимосвязи 
процессов развития физических качеств и формирования двигательных 
навыков, необходимых бадминтонисту.  

Проанализировав поэтапное обучение студента-бадминтониста 
техническим элементам на начальном этапе обучения, найдем связь между 
этими техническими элементами и физическими качествами, необходимыми 
для овладения ими. 

Прежде всего, необходимо отметить, что при обучении элементам техники 
игры на протяжении всего периода подготовки бадминтонистов следует 
уделять постоянное внимание развитию координационных способностей 
студентов. Это связано не только с спецификой бадминтона, но и с тем, что 
координация движений необходима студентам для занятий любым видом 
спорта и при занятиях любыми подвижными играми. 

Далее разберем поэтапно связь между задачами обучения технике игры и 
задачами развития физических качеств. 

Итак, первая группа задач обучения студентов основам техники игры в 
бадминтон связана с изучением игровых стоек. Рассматривая выполнение 
основных игровых стоек и стоек при приеме волана и при выполнении подачи, 
отметим, что основные группы мышц ног выполняют статическую работу. 
Однако после удара ракеткой по волану и разгибании ноги при отталкивании, 
мышцы вновь выполняют динамическую работу преодолевающего характера. И 
хотя при выполнении непосредственно самой той или иной стойки мышцы ног 
не совершают работу динамического характера, необходимо при рассмотрении 
первой группы задач обучения студентов-бадминтонистов технике игры 
основное внимание уделить следующим задачам развития физических качеств: 
координационных способностей и относительной силы мышц ног. 

Вторая группа задач обучения технике игры помогает реализации 
выполнения подач в бадминтоне. Рассмотрев технику выполнения любой из 
известных видов подачи, отметим, что при детальном анализе техники их 
выполнения, видно, что основную нагрузку несут мышцы плечевого пояса, и, 
безусловно, кисть руки. Поэтому перечень задач развития физических качеств 
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при обучении выполнения подач в бадминтоне связан с координационными 
способностями, силой мышц плечевого пояса и кисти руки. 

Третья группа задач обучения студентов основам техники игры в 
бадминтон связана с выполнением основных ударов в бадминтоне. 
Практически все группы мышц спортсмена в большей или меньшей степени 
участвуют в выполнении того или иного удара. Таким образом, задачи развития 
физических качеств для этой группы задач обучения технике игры направлены 
на развитие координационных способностей, гибкости позвоночника, силы 
мышц рук и ног, быстроты реакции, прыгучести и укрепление брюшного 
пресса. 

И последняя, четвертая группа задач обучения студентов технике игры 
направлена на освоение перемещений по площадке. Это довольно трудоемкий 
раздел в общей программе обучения игре в бадминтон. Задачи развития 
физических качеств для овладения техникой перемещений по площадке 
следующие: развитие координационных способностей, быстроты, подвижности 
тазобедренных суставов, силы мышц ног и общей выносливости. 

В литературе, посвященной спортивному бадминтону, авторы указывают 
на тесную взаимосвязь между обучающими моментами непосредственно в 
самих основных технических элементах игры. То есть, обучая студента стойке 
при выполнении или приеме подачи, необходимо параллельное обучение 
выполнению или приему самой подачи. Делаться это должно для того, чтобы 
определенное положение рук, ног и туловища студента-бадминтониста при 
выполнении той или иной стойки изначально ассоциировалось у него с 
дальнейшим выполнением того или иного технического элемента. Как 
упоминалось выше, освоение техники стоек и подач представляет собой 
первую и вторую группу задач обучения технике игры в бадминтон, поскольку 
являются начальными и самыми элементарными по сложности выполнения 
задачами. 

Намного тесней прослеживается связь между третьей и четвертой 
группами задач обучения технике игры. Последовательность поэтапного 
обучения технике выполнения основных ударов с акцентом внимания на 
движение рук и туловища безусловна. Также безусловно обучение 
перемещениям по площадке с акцентированием внимания студента на 
движение ног и туловища при передвижении по игровому полю. Но, учитывая, 
что бадминтон - это прежде всего и игра и «голое» изучение отдельных 
элементов игры не имеют смысла, уже на начальном этапе обучения 
необходимо вести параллельное обучение выполнению основных ударов и 
перемещений по площадке. 

Таким образом, была в полной мере рассмотрена связь между задачами 
обучения студентов, желающих заниматься бадминтоном, технике игры в 
бадминтон и задачами развития их физических качеств. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные методы профилактики 

травм в таком виде спорта, как бадминтон. Основными из них  являются: 
совершенствование мастерства бадминтонистов и правильная организация 
тренировочного процесса. 

Ключевые слова: травматизм, опорно-двигательный аппарат, 
бадминтон. 

Abstract. In work is considered the basic methods of prophylaxis of injuries in 
badminton. The improvement of badminton-players qualification and correct 
organization of training are main of them. 

Key words: injuries, motor-supporting apparatus, badminton. 
Бадминтон относится к категории не контактных индивидуальных 

(одиночных) или парных игр, характеризующихся полиструктурной формой 
упражнений, преимущественно скоростно-силовой направленности и 
длительностью участия в соревнованиях.  

Травматизм в этом виде спорта отличается традиционно локализацией в 
области кистевого, локтевого, коленного и голеностопного суставов, а также 
мыщц бедра, которые  и считаются наиболее уязвимыми звеньями ОДА 
бадминтониста. 

В годичном тренировочном цикле бадминтонистов наибольше количество 
травм – 71,4% возникает в основном периоде и 28,6% случаев – в 
подготовительном периоде подготовки спортсмена. В 55,5% случаев травмы 
возникают во время соревнований и значительно реже – в 20% случаев – во 
время тренировочных занятий. 
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Основной причиной возникновения травм у бадминтонистов является 
недостатки в технике исполнения атакующих действий – удара по волану, 
удара в прыжке и т.п., приводящих к травмам более чем в 70% случаев. Около 
30% травм возникает при выполнении упражнений так называемого защитного 
характера – например, приемов волана. Кроме того, к травмам в бадминтоне 
приводит некачественное покрытие игровой площадки (сухая или скользящая 
площадка). Все это ошибки организационного характера. 

К ошибкам методического характера относится, прежде всего, нарушение 
принципа постепенности, т.е. резкое увеличение объема, интенсивности (60% 
случаев травм) и сложности выполняемых упражнений (40% случаев травм). 

Природа травматизма в вводной части тренировки бадминтониста связана 
с некачественно проведенной разминкой, слабым психологическим настроем, 
недостаточной концентрацией внимания и т.п. Увеличение количества травм в 
основной и заключительной части тренировочного занятия обусловлено низким 
уровнем общей и специальной физической работоспособности, нарастающим 
утомлением. 

Одной из особенностей травматизма в бадминтоне являются  высокие его 
показатели во время выполнения неспециальных(подводящих, 
общеукрепляющих, спортивно-вспомогательных) упражнений, составляющие 
57,1%. Такая цифра указывает на явные недочеты методического характера. Во 
время соревнований ошибки в технике приводят к травмам у 71% 
бадминтонистов. 

Непосредственной причиной травм  является удар воланом (28,6% 
случаев) или падение бадминтониста (14,3% случаев), т.е. прямой механизм 
возникновения травмы. Значительно чаще – в 57,2% случаев отмечается 
непрямой механизм травмы, обусловленный неточными передвижениями по 
площадке (резким сгибанием, разгибанием, скручиванием в суставах нижних 
конечностей). 

В выявлении причин травм  ОДА немаловажное значение приобретает 
вопрос воспитания у бадминтонистов устойчивого психоэмоционального 
состояния и высоких морально-волевых качеств. По нашим данным, степень 
возбуждения бадминтониста во время поединка играет большую роль как 
причинный фактор возникновения травм. Травма может возникнуть и тогда, 
когда спортсмен выходит на площадку без соответствующего настроя на игру 
или желания тренироваться. Такое состояние, по нашим данным, отмечалось у 
37,5% травмированных бадминтонистов. В большинстве же случаев – у 62,5% 
травмированных бадминтонистов было крайне сильное желание победить, что, 
как правило, приводит к излишней суетливости, нервозности и т.п., снижает 
качество игры, является причиной  нарушения координации движений и как 
результат – травмы.  

Таким образом, основными средствами профилактики травм ОДА в 
бадминтоне являются совершенствование мастерства бадминтониста и 
правильная организация занятий. Тренер обязан следить за тем, чтобы перед 
началом игры бадминтонисты провели качественную разминку. Обязательно 
включать  в комплекс   разминки упражнения для кисти и пальцев. Ряд 
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специальных упражнений должен подготовить мышцы нижних конечностей 
спортсмена к эластичному и быстрому бегу. Во время игры спортсмен обязан 
следить за техникой выполнения сложных ударов и умением правильно 
держать ракетку, что избавит его от травм мышц и связок руки.  
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Аннотация. В данной статье описана начальная подготовка студентов-

бадминтонистов с точки зрения овладения ими техническими элементами 
бадминтона. Автор подробно рассматривает и описывает базовые элементы 
техники игры в бадминтон. 

Ключевые слова: технические элементы, бадминтон, начальный этап 
подготовки. 

Abstract. In this article initial preparation of badminton students-players is 
described from the point of view of capture by them by the technical elements of 
badminton. An author in detail examines and describes the base elements of 
technique of badminton. 

Key words: technical elements, badminton, initial stage of preparation 
Учитывая то, что студенты, решившие овладеть навыками игры в 

бадминтон, раннее им не занимались, начинать обучать технике игры в 
бадминтон  необходимо практически «с нуля». Итак, с точки зрения овладения 
техническими элементами бадминтона, начальная подготовка студентов-
бадминтонистов должна быть посвящена следующему: 

- Формированию правильного выполнения игровых стоек при выполнении 
и приеме подачи; 

- выполнению всех видов подач; 
- выполнению основных ударов; 
- освоению перемещений по площадке. 
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Рассмотрим базовые элементы техники игры в бадминтон более детально. 
1. Игровые стойки. 
Различают три вида игровых стоек – высокую, среднюю и низкую. 

Высокую игровую стойку (называемую часто основной стойкой) чаще всего 
используют во время игры. При этом ноги бадминтониста слегка согнуты, 
плечи параллельны сетке, туловище немного наклонено вперед. Перед выходом 
на удар проекцию центра тяжести тела переносят на переднюю часть стоп 
обеих ног – так легче и быстрее начать движение. Готовясь к отражению 
нападению удара противника, многие игроки занимают среднюю (защитную) 
стойку, при которой ноги спортсмена согнуты в коленях несколько больше, чем 
при высокой стойке, тяжесть тела приходится на всю стопу или переднюю ее 
часть. Низкая стойка, к которой обычно прибегают в парной игре, выполняется 
практически в полуприседе, что позволяет более активно отражать воланы, 
пролетающие над сеткой на небольшой высоте. При выполнении подачи 
студент занимает среднюю стойку. 

 Говоря о дальнейших технических элементах игры в  бадминтон, нельзя 
не затронуть вопрос о хватке ракеты начинающими студентами-
бадминтонистами. Ведь точность и сила удара зависят от того, как игрок 
держит ракету. Для  успешной игры в современный бадминтон используется  
универсальная хватка ракетки: игрок берет ракету левой рукой  за стержень  
так, чтобы обод был перпендикулярен полу. Правая рука открытой ладонью 
накладывается на струны ракетки и двигается по стержню и ручке ракетки до 
тех пор, пока край ладони не упрется в утолщение на конце ручки. Затем ручка 
плотно обхватывается всеми пальцами руки. Хватка при выполнении ударов  
характеризуется различным тонусом мышц кисти в разных фазах. В 
подготовительной и послеударовой фазе кисть должна быть относительно 
расслабленной. Во время собственно ударной фазы ручку необходимо держать 
плотнее, чтобы обеспечить нужную силу удара и избежать  выскальзывания 
ракетки из руки. Соблюдение этого принципа позволяет обеспечить 
оптимальную работоспособность мышц кисти на протяжении всей игры. 
Студентам- бадминтонистам следует помнить, что укоренившаяся 
неправильная хватка ракетки плохо поддается коррекции в процессе 
дальнейшего совершенствования игровых навыков.  

2.  Виды подач. 
Различают четыре вида подач: 
- высокая (high serve) 
- коротка или низкая ( low  или shot serve)  
- плоская ( drive serve) 
- высокая атакующая  ( high flick serve )  
Каждый розыгрыш волана начинается с подачи. И ее нужно рассматривать 

не просто как средство введения волана в игру, а как важнейший элемент. 
Поэтому необходима отточенная техника выполнения подачи.  

3.  Удары в бадминтоне. 
В бадминтоне принято классифицировать удары в соответствии с их 

особенностями по нескольким признакам: 
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 - по стороне ракетки, которой встречен волан; 
 - по месту удара по отношению к туловищу студента, что существенно 

влияет на технику ударного движения; 
 - по характеру траектории полета волана, которая во многом определяется 

завершающим движением кисти перед вылетом волана со  струнной 
поверхности. 

А теперь рассмотри классификацию ударов в бадминтоне более детально. 
Первый тип классификации: 

- по стороне ракетки, которой встречен волан. 
Удар может производится открытой стороной ракетки (forehand ),то есть 

той стороной ракетки, которая находится со стороны ладони, и закрытой 
стороной (backhand, дословно – «тыльной стороной руки»). Для краткости эти 
удары называют ударами справа и слева. 

Второй тип классификации: 
- по месту удара по отношению к туловищу спортсмена. 
На этой ступени классификации ударных движений следует отметить три 

вида ударов: сверху, сбоку и снизу. Здесь определяющим является 
расположение звеньев бьющей руки в основной фазе движения. 

Наконец, третий тип классификаций: 
- по характеру траектории полета волана. 
Несмотря на то, что удар выполняется слитно, при рассмотрении техники 

студенту-бадминтонисту удобно будет его разбить на три фазы – 
подготовительную, основную и заключительную. 

 В подготовительную фазу входят перемещение в исходную позицию для 
удара в замах с разворотом туловища и отведением руки. 

 Основная фаза является главной в ударном движении и длится от начала 
движения навстречу волану до момента его отделения от струнной 
поверхности. 

Наконец, заключительная фаза – это свободное завершение удара и 
быстрая подготовка к последующим действия. 

Такое разделение на фазы применимо при всех ударах по волану, что 
оказывает значительную помощь при обучении основным ударам студентов- 
бадминтонистов. 

4. Перемещения по площадке.  
Обучение технике передвижения можно условно разделить на пять этапов: 
- изучение и закрепление техники передвижения; 
- увеличение скорости выполнения передвижения; 
- доведение полученных навыков до автоматизма; 
- развитие способности предугадать направление ответных действий 

соперника и передвигаться к месту удара по наикратчайшему расстоянию; 
- совершенствование передвижения в игровой обстановке. 
Учитывая, что мы имеем дело с начинающими студентами-

бадминтонистами, следует особое внимание уделить первым трем этапам 
обучения и совершенствования техники перемещения по площадке. 

Игроки могут передвигаться по площадке и переменными, и приставными, 
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и скрестными шагами, совершать короткие пробежки, выпады, иногда даже 
прыжки. Бадминтон настолько разнообразная игра и настолько различны 
индивидуальные особенности студентов-играков, что определенной 
рекомендации какого-то единого для всех способа передвижения по площадке 
не существует. 

Итак, мы кратко рассмотрели начальный период подготовки студентов, 
желающих заниматься бадминтоном, с точек зрения овладения ими основными 
элементами техники игры. 

Статья отправлена: 09.04.2015 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу формирования активно-

положительного отношения к предмету физвоспитания в контексте 
сочетания двух факторов: физического и духовного. Автор отмечает 
важность неразрывности соединения биологического и социального в человеке. 

Ключевые слова: духовные ценности, физическая культура. 
Abstract. This article is devoted to the question of forming of actively-positive 

attitude toward the article of physical culture in context of combination of two 
factors: physical and spiritual. An author marks importance of indissolubility of 
connection biological and social in a man. 

Key words: spiritual values, physical culture. 
Физическая культура по праву называется культурой, поскольку она 

является способом и результатом преобразования человеком его собственной 
природной данности. Этот вид культуры развивается в рамках культурной 
среды, как единство специфических духовных и материальных ценностей. 

Таким образом, как и культура в целом, физическая культура представляет 
собой своеобразную лабораторию воспроизводства человеком своей сущности. 
А также неизбежно оказывает влияние на интеллектуальную, эмоциональную, 
духовную сферу личности, так как эти сферы взаимосвязаны. 

В последние годы во многих научно-методических публикациях делается 
акцент на приоритетность духовности в процессе развития телесно-
двигательных качеств человека, на необходимость выработки  новых научно-
методических и организационных концепций формирования физической 
культуры, как у школьников, так и у студенческой молодежи.  
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С учетом вышесказанного необходимо разрабатывать новые технологии 
физкультурно-оздоровительной деятельности для плодотворной работы со 
студентами в вузах. Из опыта работы ведущих специалистов следует, что в 
занятиях по физвоспитанию необходимо широко использовать, например,  
оздоровительную силу окружающей природы. То есть, большую часть занятий, 
по  возможности, следует проводить на открытом воздухе – дозированная 
ходьба, бег, игры, дыхательные и общеразвивающие упражнения, а также 
активно использовать оздоровительный туризм, походы и экскурсии выходного 
дня. Стабильное функциональное состояние организма и уровень обучаемости 
во многом зависит от количества двигательной активности студентов.  

Организация же образовательного процесса в физическом воспитании 
должна базироваться на создании условий, способствующих самовоспитанию, 
самообразованию студентов. А самореализация является главным критерием, 
позволяющим положительно характеризовать учебно-воспитательный процесс 
в вузе. Долгие годы педагогика находилась в условиях, не способствующих 
саморазвитию отдельной личности. В результате терялся интерес к 
деятельности, как таковой. В настоящее время личностно-ориентированному 
обучению в вузах уделяется большое внимание. В его основе лежит 
индивидуальная самобытность студента, его развитие как индивида, а не как 
«коллективного субъекта». 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре зависит от субъективного опыта, поэтому необходимо изучить 
факторы, способствующие формированию активно-положительного отношения 
к предмету, создать предпосылки, способствующие развитию внутренних 
стимулов, направленных на освоение физической культуры. 

 В этом плане  эффективным является сотрудничество педагогики с 
психологией. Психологическое обеспечение и практическая подготовка  к 
физическому самосовершенствованию определяют личные мотивы студентов, 
способствует умению самостоятельно приобретать практический опыт. 

Потребность в отдыхе после физической нагрузки естественна и понятна. 
При выполнении нагрузки наступает утомление, а при существенном 
утомлении работа прекращается, мышцы отдыхают, организм находится в 
покое. При умственной же работе однозначного механизма перехода в фазу 
отдыха не существует, при значительном утомлении нарушается работа 
нейронов головного мозга. В организме нет механизма, полностью 
отключающей утомленные клетки нервной системы. Поэтому понятно, почему 
во время пассивного отдыха не происходит полноценного восстановления. В 
условиях напряженного продолжительного умственного труда наилучшее 
восстановление работоспособности обеспечивает активный отдых – специально 
организованная двигательная активность, способствующая смещению 
доминанты и переключению работы на другие отделы головного мозга. 
Активный отдых – это уникальное явление, которое способствует 
восстановлению не за счет  полного отдыха, а за счет смены деятельности. 

Если учебно-воспитательный процесс организован качественно, в нем, 
безусловно, будет наблюдаться сочетание двух факторов: духовного и 
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физического.  
И в заключение отметим, что, физическая культура соединяет 

биологическое и социальное в человеке. Неразрывное единство физического 
(телесного) и духовного (социального) должно быть основой в подходе к 
процессу освоения и совершенствования человеком ценностей физической 
культуры.  А все виды физических упражнений – это только внешняя форма 
нашего внутреннего содержания.  

 
Литература: 
1. Выдрин В.М. Теория физической культуры (культуроведческий аспект): 

Учебное пособие/ Гос. Институт физической культуры им. Лесгафта. – Л.: 
ГДОИФК, 1988. 

2. Каган М.С. Философия культуры. СПб: ТОО ТК «Петрополис», 1996. 
3. Николаев Ю.М. О культуре физической, ее теории и системе 

физкультурной деятельности // Теория и практика физической культуры. – 
1997. 

Статья отправлена: 09.04.2015 
Кадетова Н.В. 

 
ЦИТ: m115-178 
УДК 796.0-05   

Гилев Г.А., Романовский С.К., Щепелев А.А. 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ВУЗАХ 
Московский государственный индустриальный университет, Москва, 

Автозаводская 16, 115280 
Gilev G. A., Romanovsky S.R., Shepelev A.A.  

PROBLEMATIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORT IN UNIVERSITIES 

Moscow state industrial university, Moscow, Autozavodskaya 16, 115280 
 

Аннотация. Показана необходимость внедрения физической культуры и 
спорта в повседневную жизнь каждого студента  не только для повышения 
уровня  их здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и в 
социально-экономическом плане. Совокупность государственных и 
общественных организаций в деле развития студенческого спорта 
неотвратимое явление сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, здоровье, объем 
двигательной активности, самостоятельные занятия, спортивные клубы. 
Abstract. The necessity  of introduction of physical culture and sport in everyday life 
of each student not only for increase of level of their health, but also in general 
improvement of the nation both in psychophysical, and is shown in the social and 
socio- economic plan. The combination of state and public organizations in the 
development of student sport inevitable phenomenon today. 

Key words: physical fitness, health, motor  activity, self-study, sports clubs. 
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Введение. В России конец ХХ и начало ХХI века связаны с коренными 
изменениями социально-политической формации общества, развитии новых 
социально-экономических отношений. Наблюдающееся в настоящее время 
резкое снижение  числа абитуриентов не только неизбежно негативно отразится 
на качестве образования (нет конкуренции, нет прогресса), но и повлечет за 
собой в недалеком будущем кризис в численности трудоспособного населения. 
Следовательно, мы с особой бережностью и вниманием должны отнестись к 
нынешним и будущим студентам – элиты нашей молодежи. Низкий уровень их 
здоровья неизбежно отразится на  снижении эффективности их труда, повлечет 
за собой кризисные ситуации в стране и в экономическом, и социальном плане. 

Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний 
день, являющийся одним из основных признанных показателей, 
характеризующих уровень состояния здоровья, следует рассматривать, прежде 
всего, с позиции отклонения в физическом развитии у детей дошкольного 
возраста, учащихся и студенческой молодежи.  

Методы и организация исследования. Результаты исследования получены 
на основе проведенного анализа литературных источников, опроса студентов и 
преподавателей кафедр физического воспитания, отчетов вузов смотров-
конкурсов на лучшую постановку учебной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы, законодательных документов и нормативных 
актов РФ по социально-управленческим и правовым проблемам, экономике и 
теории и практике физической культуры и спорта. 

Результаты и их обсуждение. Здоровье подрастающего поколения в целом 
характеризует резерв человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную 
перспективу. Результаты Всероссийской диспансеризации школьников 
показали, что только около 15% детей здоровы. При этом все, начиная от 
Президента РФ единодушны во мнении, что данная реальность является 
следствием снижения их физической подготовленности. Давно известно, 
теоретически доказано и подтверждено практикой: отсутствие оптимальной 
двигательной активности является препятствием в освоении учебного 
материала. Экономя на физическом воспитании учащейся молодежи, мы не 
только наносим ущерб их здоровью, но и лишаем их полноценного 
умственного, аналитического и в целом интеллектуального развития.  

Сложившаяся   негативная   ситуация  со  здоровьем  и  физической 
подготовленностью студентов Российской Федерации, масштабность этой 
проблемы требует кардинальных решений.   Одним из главных стержней этих 
решений является создание условий работы кафедр физического воспитания в 
вузах, при которых уровень физической подготовленности, а, следовательно,  
уровень состояния здоровья за время учебы повышался бы у всех студентов. 
Согласно отчетам вузов, принявших участие в смотрах-конкурсах, на лучшую 
постановку  учебной, физкультурно-массовой и спортивной работы в вузах г. 
Москвы, ежегодно проводимым с 2006 по настоящее время,  уровень 
физической подготовленности за время прохождения курса физического 
воспитания в среднем повышают только около 12% студентов. Это означает, 
что у 88% студентов в период учебы состояние здоровья ухудшается. 
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Государственный образовательный  стандарт, определяющий объем 
аудиторных  (обязательных) часов на дисциплину «Физическая культура» в 
порядке вещей в недалеком прошлом игнорировался многочисленными вузами.  
Особого внимания заслуживает  неудовлетворительная  по площадям  и 
оборудованию спортивная база  вузов. 

Масштабы иррационального физического воспитания подрастающего 
поколения, которые наблюдаются  сейчас, в частности в высшем 
профессиональном образовании   настолько критичны, что несовместимы с 
понятием полноценного воспитания здорового, физически подготовленного,  
творчески активного специалиста и будущего долгожителя. Россия по 
продолжительности жизни,  уровню инвестиций в науку, образование, 
массовую физическую культуру, студенческий спорт и многим другим 
показателям, связанных с воспитанием подрастающего поколения, не в Европе 
и даже не в Азии, а скорее в Африке, отсталость которой объясняется 
эксплуатацией ее народа колонизаторами. 

В то же время в высших учебных заведениях, где физическое воспитание 
студентов поставлено на должный уровень, где широкий охват имеет 
физкультурно-массовая и спортивная работа вне сетки учебного расписания, 
где практикуются и контролируются в дополнение к аудиторной физической 
нагрузке самостоятельные занятия, подавляющая часть студентов 
подготовительной и специальной медицинских групп успешно 
реабилитируются и переходят в когорту практически здоровых людей. Именно 
студенты этих вузов, как правило, входят в состав сборных команд по видам 
спорта, защищающих спортивную честь нашей страны на Всемирных 
студенческих играх и других спортивных форумах международного масштаба.  

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 
студента, как того требуют физиологические законы развивающегося 
организма, прямой путь не только повышения уровня  их здоровья, но и в 
целом оздоровления нации и в психофизическом, и в социально-экономическом 
плане. Данный постулат многократно доказан практикой жизни людей. Те из 
них, кто в студенческие годы приобщился к регулярным занятиям физической 
культурой или спортом, на всю жизнь сохраняют здоровье, творческое 
долголетие, бодрость духа, высокую трудоспособность, всегда на передовых 
рубежах в любой сфере деятельности. 

Объем  недельной  двигательной активности студентов не должен быть 
менее 8 часов. Поэтому дополнительно к объему аудиторных занятий 
физической культурой, определяемым  Федеральным государственным 
образовательным стандартом 4 часа в неделю, необходимо внедрение 
самостоятельных занятий под руководством и контролем преподавателей 
кафедр физического воспитания. 

Возможность спортивного совершенствования, направленной на 
достижение наивысшего результата в избранном виде двигательной  
деятельности, является ведущей мотивацией в студенческой среде. В то же 
время учебная нагрузка преподавателей кафедры физического воспитания, 
определяемая  Минобрнауки РФ, не предусматривает проведение учебно-
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тренировочных занятий с повышенным объемом часов со студентами-
спортсменами. Чтобы часть студентов занималась в группах спортивного 
совершенствования, кафедры физического воспитания, как правило, в ущерб 
качеству проведения занятий и в нарушение техники безопасности вынуждены 
проводить аудиторные занятия с увеличенным количеством студентов, чтобы 
выкроить часы для студентов, занимающихся спортом в объеме от 6 и более 
часов в неделю. А в результате физическая подготовленность основной массы 
студентов за время учебы не повышается, а значительно снижается. Внедрение 
в практику развития студенческого спорта совокупных государственных и 
общественных форм деятельности позволит в большем объеме привлечь к 
занятиям спотом студенческую молодежь. Возрождение спортивных клубов, 
как общественных организаций, так и юридических подразделений  вузов 
повсеместно одобряется студентами. Их популярность обосновывается 
возможностью удовлетворения интересов и потребностей молодежи в 
совершенствовании их спортивного мастерства.   

Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспитании студентов 
является  аттестация их в каждом семестре. Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС)  3-го поколения по физической культуре в 
части аттестации студентов трактуется в вузах неоднозначно. Большинство 
руководителей вузов, понимая огрехи средней школы в вопросах внедрения 
физической культуры и спорта в повседневный быт школьника, считают, что 
отсутствие аттестации в каждом семестре приведет к дальнейшему 
практическому отчуждению студентов от физической культуры и спорта.  
Тогда как 2 зачетные единицы по физической культуре (ФГОС) трактуются в 
большинстве случаев как 2 зачета за период освоения дисциплины. Данное 
обстоятельство должно быть разъяснено приказом МИНОБРНАУКИ РФ.  

Как показывает практика, дифференцированный зачет в каждом семестре 
служит большим положительным аргументом в деле физического воспитания 
не только студентов, стремящихся учиться на хорошо и отлично, но и 
мотивирующим обстоятельством для повышения физической 
подготовленности всех студентов.  

Резюме. Студенческая молодежь России должна стать мощной силой, 
определяющей и реализующей перспективу развития страны. Именно она несет 
потенциал созидания, направленного на обеспечение социального и 
экономического прогресса державы. Но эту свою миссию молодежь будет 
способна выполнить в полной мере  лишь при соответствующей действенной 
политике государства, направленной на развитие физической 
подготовленности, повышение  спортивных результатов при массовом 
внедрении физической культуры  и спорта в повседневную жизнь студентов. 
Совокупность государственных и общественных организаций в деле развития 
студенческого спорта неотвратимое явление сегодняшнего дня. 
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Аннотация. В работе рассмотрены причины возникновения ожирения у 

физически здоровых студентов и методы борьбы с этой негативной 
проблемой.  

Существующие методы оценки позволяют объективно диагностировать 
наличие лишнего веса.  

Ключевые слова: ожирение, диагностика лишнего веса, режим питания, 
физическая активность. 

Abstract. The paper discusses the causes of obesity in physically healthy 
students and methods to combat this negative problem. Existing methods for 
evaluating possible to objectively diagnose the presence of excess weight.  

 Key words: obesity, diagnosis of obesity, diet, physical activity 
Известно, что ожирение является довольно серьезной проблемой в 

современном обществе. Не обошла она и молодежь – многие студенты 
страдают от переизбытка веса. По данным 2014 года, 39% людей в возрасте 18 
лет и старше имеют избыточный вес, а 13% страдают от ожирения. Студенты 
могут набирать вес по различным причинам, обусловленным как образом 
жизни, так и определенными особенностями организма. В статье проведен 
анализ, как предупредить ожирение, обусловленное образом жизни, и как от 
него избавиться. 

К причинам, связанным с образом жизни, относятся: 
• Количество поглощенных калорий превышает количество потраченных. 

В среднем, взрослый человек потребляет в сутки около 2000 ккал, если этот 
порог превышается, а двигательная активность остается низкой, то очень 
вероятно появление лишнего веса. 

• Сидячий образ жизни. Потребленные калории практически не 
расходуются, переходя в жировые отложения. Такой образ жизни может не 
только являться причиной лишнего веса, но и повлечь за собой нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 

• Употребление «вредной» пищи. Эта причина очень тесно связана с 
первой из данного списка. Жареная и высококалорийная пища, как и следует из 
названия, несет с собой много калорий при малом потребляемом объеме. 

• Питание преимущественно в вечернее и ночное время. Употребленные 
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калории практически не расходуются во время сна, образуя и увеличивая 
жировые отложения. 

К особенностям организма, которые могут поспособствовать ожирению, 
можно отнести: 

• Нарушения опорно-двигательного аппарата. Человек физически не 
может тратить потребленные калории, тем самым способствуя набору лишнего 
веса. 

• Болезни сердца и проблемы с дыханием. Следствие аналогично 
предыдущему пункту. 

• Генетическая предрасположенность к ожирению. Если старшие 
родственники студента страдали или страдают от ожирения, то, вполне 
возможно, что и у студента эта проблема рано или поздно проявится. 

• Медленный обмен веществ. 
Существует несколько способов определения наличия ожирения у 

человека. К самым популярным и авторитетным относятся: 
• индекс массы тела; 
• диаграмма отношения рост/вес; 
• отношение окружность бедер/окружность талии. 
При наличии ожирения для коррекции веса чаще всего используется два 

основных метода: нормализация питания и повышение двигательной 
активности. Нормализация питания понятие подразумевает под собой 
следующее: 

• уменьшение количества потребляемых калорий. Необходимо следить за 
тем, чтобы количество потребляемых калорий не превышало количество 
затрачиваемых. 

• разделение поглощаемого объема пищи на несколько приемов. 
Рекомендуется варьировать эту цифру в районе 5-6 приемов в день. Это 
поможет ускорить обмен веществ и не даст желудку «растягиваться». Также 
крайне рекомендуется употреблять большую часть углеводов в первой 
половине дня, чтобы дать организму энергию для работы; во второй половине 
же лучше употреблять белки, т.к. это поспособствует росту организма в 
течение ночного времени, а лишние углеводы не будут откладываться в виде 
жира; 

• пересмотр дневного рациона. Этот пункт неразрывно связан с 
предыдущими двумя. Имеется в виду, что необходимо рассчитывать свое меню, 
исходя из пищевой ценности блюд и содержания в них БЖУ. 

Если уже существует ожирение или предпосылки к нему, необходимо  
увеличить физическую активность, которая будет способствовать сжиганию 
лишних калорий. Наибольший приоритет специалисты отдают следующим 
видам спорта: 

• Бег. Пожалуй, это самое первое к чему прибегают люди, желающие 
похудеть. Но здесь есть и психологическая подоплека – долго бегать не только 
тяжело физически, но и утомляет морально, как и однотипная работа. 
Некоторые разбавляют этот процесс музыкой, другие же устраивают пробежки 
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с друзьями. В интернете имеется множество схем бега, помогающих сбросить 
вес. Наиболее оптимальной представляется следующая схема: 2 минуты легкий 
бег/ходьба – 1 минута бег в быстром темпе, затем чередовать. Этот метод 
снижает утомление во время тренировки, помогает восстановить дыхание, но 
при этом дает заметные результаты. Также рекомендуют заниматься таким 
бегом с утра, перед приемом пищи. В это время организм еще не получил 
энергию извне и использует свои собственные ресурсы – жировые отложения; 

• Велоспорт. Один из интереснейших и полезнейших методов избавления 
от лишнего веса. Кроме сжигания жира, также тренируется нижняя часть тела 
(ягодичные мышцы, квадрицепсы, бицепсы бедра, икры), что способствует 
формированию красивой фигуры; 

• Плавание. Можно поставить в один ряд с велоспортом. Задействует все 
мышцы тела, способствует развитию мышц спины, помогает расслабиться и 
очень полезно для людей с ВСД ; 

• Игровые виды спорта. Сюда относятся футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис, бадминтон, хоккей. Помогают сжигать калории в игровой форме, и 
вследствие наличия эмоциональной составляющей ими можно заниматься 
долгое время; 

• Функциональный тренинг. Этот и следующий пункты относятся к 
силовым видам спорта. Помогают не только похудеть, но и развить 
мускулатуру, сформировать красивую фигуру; 

• Атлетическая гимнастика. 
Из изложенного следует, что избавление от излишнего веса и связанных с 

этим проблем физиологического и эстетического характера доступно 
практически любому, но потребует самодисциплины и воли в достижении 
поставленной цели. 
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Анотація. У статті розглянуті питання щодо збереження здоров’я та 

підвищення працездатності студентів вищих навчальних закладів залізничного 
профілю. Наводяться результати досліджень показників фізичного здоров’я 
студентів та працівників залізничного транспорту. 

Ключові слова: студенти, фахівці, фізична підготовленість, здоров’я. 
Annotation. In the article there is reviewed the questions on preservation of 

health and working capacity improvement of the train profile university students. 
There is shown results of research of marks on students' physical health and railway 
employees. 

Key words: students, specialist, physical readiness, health. 
Вступ. Проблема забезпечення здоров’я та підвищення працездатності 

студентської молоді має велике значення для майбутньої успішної професійної 
діяльності. Студентський вік – це все ще період росту і становлення організму. 
Правильний вплив на його формування – одна з найважливіших задач 
фізичного виховання. У наш час значно підвищилися вимоги до навчального 
процесу у ВНЗ. Напружена і, насамперед, невірно організована студентська 
праця несприятливо відбивається на системі кровообігу і розумової 
працездатності студентів. Одноманітне, протягом довгих годин положення тіла 
погіршує обмінні процеси в організмі. При активній розумовій праці зростає 
потреба організму в поживних речовинах, а при недостатній рухливості він  
одержує їх недостатньо. Виникає кисневий дефіцит, що  знижує 
життєдіяльність організму та сприяє зниженню розумової працездатності. 
Більшість з цих проблем можна вирішити за допомогою оптимізації занять з 
фізичного виховання. 

Відомо, що високий рівень продуктивності праці багато в чому залежить 
від індивідуальних здібностей людини до розумової і фізичної праці,   адаптації 
організму до виробничих і несприятливих умов, працездатності і т. і.  

У науковій літературі [1, 2, 3] доведено, що низький рівень працездатності 
є причиною швидкого стомлення і перевтоми, великої кількості виробничих 
помилок, психологічних зривів в роботі фахівців залізничної сфери. Багато 
науковців стверджують, що рівень фізичної підготовленості і стану працівників 
залізничної галузі по ряду критеріїв не відповідає сучасним вимогам. Вони 
часто хворіють, мають порушення опорно-рухового апарату, випробовують 
шкідливі умов виробничого середовища, піддаються нервовим 
перевантаженням, нераціонально харчуються, не дотримуються принципів 
здорового способу життя. 

Аналіз власних досліджень, проведених серед працівників залізничного 
транспорту, показав,  що лише 3,1% респондентів оцінили стан свого здоров'я 
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як відмінний, 16,7% вважають його хорошим, 53,1% – задовільним, 27,1% – 
незадовільним. Слід відмітити, що на сьогоднішній день серед фахівців 
залізничної галузі спостерігається високий рівень захворюваності і 
травматизму. Так, аналіз результатів досліджень виявив, що 65,6% 
залізничників найчастіше хворіють на простудні захворювання, 36,7% – на 
інфекційні, 22,9% – на ревматичні, 43,9% респондентів мають хронічні 
захворювання ЖКТ і ССС, а 11,5% – отримують виробничі травми і лише 5,2% 
вказали, що вони не хворіють. 

Зміни, що відбуваються у здоров'ї працівників за час професійної 
діяльності також не є позитивними. Так,  67% опитаних залізничників 
відповіли, що воно погіршилося, а 33% вважають, що не змінилося. Слід 
зазначити, що жоден респондент не відповів, що його здоров'я за час 
професійної діяльності покращилося.  

Такі невтішні показники рівня здоров’я фахівців залізничного транспорту 
підтверджують необхідність оптимізації процесу фізичного виховання та 
впровадження сучасних методів і різноманітних засобів фізичної культури в  
робоче середовище фахівців залізничної галузі, інакше положення справ 
приведе до значного погіршення стану здоров'я і самопочуття працівників і, як 
наслідок, до зниження продуктивності праці. Як вважає Т.Ю. Круцевіч, під 
дією спеціально підібраних фізичних вправ можна відновити фізичну форму 
людини, її підготовленість і працездатність [2]. 

Висновки. Таким чином, процес фізичного виховання є важливим і 
необхідним для підтримки і підвищення рівня здоров’я та збереження 
професійного довголіття студентів. Соціальне значення фізичного виховання у 
ВНЗ полягає в оптимізації фізичної і розумової працездатності студентської 
молоді.  
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Анотація. Вміння визначити на любому робочому місті тріаду 

«небезпека-причина-небажані наслідки» дає можливість розробити ефективні 
заходи попередження травматизму та виникненню професійних захворювань. 
В зв’язку з цим, проаналізувавши причини погіршення ефективності  виконання 
студентами даного типу роботи, в статті розроблено рекомендації та 
приклади аналізу потенційних небезпек, що можуть виникнути під час занять з 
фітнесу. На базі вимог нормативно-правових актів України запропоновані 
заходи, що виключають можливість переходу потенційних небезпек в реальні. 

Ключові слова: охорона праці, реабілітація, потенційні небезпеки, 
механічні травми, заходи захисту 

Abstract. The ability to define at any workplace the triad "danger-reason-
undesirable consequences" gives an opportunity to develop effective measures to 
prevent accidents and occupational diseases. Thus, having analyzed the causes of 
students work performance efficiency deterioration, the article describes the 
recommendations and examples of analyzes of potential dangers that may arise 
during fitness classes. Measures to avoid the possibility of potential dangers 
transition to real are proposed on the basis of requirements of legal acts of Ukraine. 

Keywords: protection of labour, rehabilitation, potential danger, protections, 
mechanical injury 

Згідно зі спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства України надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.01.2010 р. № 969/922/216 
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» 
включення розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» до 
дипломних робіт є обов’язковим для спеціалістів усіх спеціальностей. Згідно 
даного документу передбачено, що при написані розділу студент повинен 
зробити аналіз можливих потенційних небезпек на робочому місці. Аналіз 
складається з визначення потенційно небезпечного або шкідливого фактору, 
пошуку причин його появи та з’ясування можливих наслідків його прояву на 
людину, тобто розглядається тріада «небезпека-причина-небажані наслідки». 
Надання інформації саме в такій послідовності має суттєве значення, тому що 
виробничий фактор, сам по собі, не є загрозою для життя та здоров’я людини, а 
прояв небезпеки завжди пов’язаний з порушенням правил з охорони праці чи 
особистої безпеки.  

На основі проведеного аналізу та знань вимог нормативно - правових 
документів України, студент повинен розробити попереджувальні заходи 
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запобігання травматизму, виникненню професійних захворювань, та 
ефективного усунення шкідливого впливу виробничого процесу на навколишнє 
середовище. Для підготовки студентів до виконання даного типу завдання, 
згідно навчальних планів передбачено чотири години лекційних занять. Як 
продемонстрував практичний досвід, за рекомендований термін не вдається 
розглянути навіть основні проблеми, що можуть виникнути при роботі 
майбутніх фахівців. Викладачі кафедри Запорізького національного технічного 
університету завжди намагались забезпечити високий рівень підготовки 
студентів, тому був проведений детальний аналіз якості написання розділу з 
охорони праці студентами, що навчаються на різних факультетах університету 
та за різними спеціальностями. Не акцентуючи увагу на індивідуальних 
досягненнях студентів, слід зазначити, що більш успішними були роботи 
студентів машинобудівного та інженерно-фізичного факультету. На нашу 
думку, результатом таких успіхів є наявність підручників, що розглядають 
питання охорони праці в машинобудуванні, в ливарному виробництві [1], а 
також практичний досвід, що набувають студенти під час виробничих практик 
на підприємствах нашого міста. 

В той же час, студенти, що навчаються по спеціальності «Фізична 
реабілітація», «Фізичне виховання», не зважаючи на наявність методичних 
рекомендацій кафедри «Охорони праці та навколишнього середовища» та  
проведених консультацій фахівцями кафедри, написання розділу викликало 
багато питань і ускладнень. Основна причина - відсутність базового підручника 
з питань охорони праці в галузі реабілітації, оздоровчих та профілактичних 
заходів. 

Тому, з метою підвищення якості та ефективності навчання з питань 
безпеки та охорони праці студентів і тренерів, що займаються фітнесом, 
наведемо приклад написання розділу «Охорона праці та безпека у 
надзвичайних ситуаціях». Враховуючи сучасний малорухомий, сидячий стиль 
життя, дефіцит рухомості впливає на стан здоров’я людей не тільки середнього 
та похилого віку, але і молоді. Фітнес - це дуже суттєвий компонент в системі 
оздоровлення студентів та працюючої молоді. Під час занять фітнесом 
студентами досягається:  підвищення загального тонусу організму; зменшення 
емоційного напруження; засвоєння нової позитивної домінанти в поведінці; 
укріплення м’язів всього організму; механічний вплив на внутрішні органи та 
нервово-м’язовий комплекс, що покращує їх функціональну активність. 

Систематичні заняття спортом призводять до дисциплінованості,  
підвищенню працездатності, до здорового способу життя. Але незважаючи на 
всі позитивні фактори недопустимим є нехтування питаннями безпеки та 
збереженням здоров’я. Проаналізуємо потенційні небезпеки, що можуть 
виникнути на заняттях з фітнесу : 

1. Механічні ушкодження різного ступеня важкості можуть виникнути при 
організаційних недоліках під час тренування. Це порушення інструкцій та 
положень про проведення занять, некваліфіковане складання програми занять; 
неправильне розміщення студентів при проведенні занять. 

2. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення занять: причиною травм 
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може з'явитися погане спорядження (одяг, взуття, захисні пристрої), його 
невідповідність типу заняття. Вірогідність отримання травм зростає при поганій 
підготовці місць (слизька підлога, погане покриття підлоги, непотрібність 
деяких меблів, тренажерів). 

3. Помилки в методиці проведення занять, які пов'язані з порушенням 
дидактичних принципів (принцип від легкого к більш важкому, регулярність 
занять, поступовість збільшення навантаження, послідовність), відсутність 
індивідуального підходу, недостатній облік стану здоров'я, вікових 
особливостей, фізичної і технічної підготовленості студентів.  

4. Низький рівень виховної роботи, що призводить до порушення 
дисципліни, неуважності, поспішності, несерйозному ставленню до 
страхування. Найчастіше цьому сприяють лібералізм або низька кваліфікація 
інструкторів з фітнесу. Це може призвести до погіршення дисципліни та 
травматизму. 

5.  Незадовільний санітарно-гігієнічний стан залів: погана вентиляція або 
кондиціювання, недостатнє освітлення місць занять, запиленість.  

6. Відсутність медичного контролю і порушення лікарських вимог може 
стати причиною погіршення стану здоров'я та виникнення травм.  

Всі зазначені причини травм і нещасних випадків - це порушення правил 
та інструкцій, що є обов'язковими при проведенні занять з фітнесу. В основі 
боротьби з травматизмом і захворюваннями є суворе дотримання усіх заходів, 
щодо забезпечення безпеки, які передбачені в організації. 

 Кожен працівник повинен дотримуватися заходів з охорони праці, до яких 
належать дотримання правил техніки безпеки та особистої гігієни,  дисципліни 
і правил внутрішнього розпорядку, утримання в чистоті і порядку робочого 
місця, дотримання галузевих виробничих інструкці [2]. Обладнання та 
спортивний інвентар відповідають правилам занять з лікувальної фізкультури. 
На сьогоднішній день усі нормативні вимоги до спортивного інвентарю досить 
суворі. Все спортивне обладнання, в першу чергу, зобов’язано бути безпечним, 
якісним і максимально зручним в експлуатації, а крім того, відрізнятися 
приємним зовнішнім виглядом, адже це впливає на загальний настрій студентів 
та їх бажання до проведення постійних, регулярних тренувань. 

Для профілактики спортивного травматизму необхідним є своєчасний і 
якісний контроль за станом кріплення спортивного знаряддя, засобів 
страхування і різних захисних пристроїв. Спортивне знаряддя обладнане 
табличками з зазначенням гранично допустимих навантажень. З метою 
запобігання передчасного руйнування спортивного інвентарю, передбачено 
дотримання рекомендацій по зберіганню та експлуатації інвентарю та засобів 
страхування. Їх потрібно оберігати від пошкоджень, передчасного руйнування, 
корозії. Так синтетичний спортивний інвентар необхідно захищати від прямих 
сонячних променів, від вологи, а вироби з гуми забороняється зберігати 
поблизу приладів опалення, а також не можливо допускати постійного 
потрапляння на них прямих сонячних променів і масел. Шкіряні вироби слід 
протирати касторовою олією не рідше одного разу на місяць (ГОСТ 18102-72). 

У спортивній залі обов’язковим є наявність інструкцій з охорони праці, що 
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відповідає вимогам НАОП 1.4.32-2.01-82 (ОСТ 11 090.028-82) „Інструкція з 
охорони праці. Порядок розроблення, оформлення та користування” та [3], 

Згідно вимог НАОП 9.2.30-1.08-99 «Правила безпеки під час проведення 
занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» 
на заняттях з фітнесу для забезпечення безпеки передбачено:  

1. У спортивному залі необхідно займатись тільки в спортивній формі. 
Інших одяг буде затрудняти рухи, що робить заняття фізкультурою не 
ефективними, до того ж одяг може порватись.  

2. Під час занять спортом студентам заборонено займатися в годинниках та 
прикрасах. Враховуючи, що прикраси можуть зачепитись за деталі спортивного 
обладнання, килим або одяг, це може стати причиною травмування.  

3. Якщо студент виконує вправи на спортивних снарядах, то ці вправи 
виконуються з дозволу тренера. Перед виконанням вправ необхідно 
передбачити вправи по розігріванню м'язів. Забороняється стояти близько до 
снаряда при виконанні вправ іншим студентами.  

4. Бажано також проведення тренінгів практичного характеру для адаптації 
студентів та набуття практичних навичок здорового способу життя. 

З метою попередження травматизму, враховується також, що до занять 
допускаються студенти, що пройшли медичний огляд, в групу (основна, 
підготовча або спеціально-медична), що визначено медичним персоналом та 
записано в лікувально-контрольній карті. Крім того, передбачено: 

- подальший лікарський контроль за станом здоров’я та всіх лікарських 
вказівок щодо допустимого навантаження для кожного студента; 

- дотримання суворої поступовості в навчанні, обережного підходу до 
збільшення навантажень, їх тривалості й інтенсивності; 

- забезпечення постійного контролю за поведінкою і станом студентів, 
звертаючи увагу на реакцію дітей у разі різного навантаження; особливо за 
особами, фізично недостатньо підготовленими; 

- не припускати перевантаження спортивних залів; 
- неухильно дотримуватися правил страхування під час вправ, пов'язаних з 

ризиком падіння. 
З метою створення безпечних та комфортних умов, приміщення 

спортивних залів задовольняє вимогам будівельних норм  ДБН В.2.2-3-97 
«Будинки і споруди навчальних закладів», ВСН 46-86 «Спортивные и 
физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования», ДНАОП 
0.00-4.12-99 «Будинки та споруди навчальних закладів». 

Площа на одного студента 2,8 м2, а загальна площа залу – не менше 
24*12 м. Підлога – міцна, пружна, без щілин та застругів, рівна, не слизька, 
водонепроникна. На вікнах передбачені захисні огорожі або сітки від ударів 
м’ячів, дисків та іншого. Крім того, проблема вибору приміщення 
розглядається і з точки зору психо-фізіологічного і емоційного впливу на 
студентів з урахуванням рекомендацій технічної естетики. 

Для попередження ураження електричним струмом враховано вимоги ПУЕ 
«Прaвилa улaштувaння електроустановок» та ДНАОП 0.00-1.21 – 98 «Правила 
безпечної експлуатації споживачів». Згідно ПУЕ спортивні зали за ступенем 
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електробезпеки класифікуються як приміщення без підвищеної небезпеки 
(відсутній струмопровідний пил, струмопровідні поверхні, не струмопровідні 
поли, температура не більше 250С, вологість не більше 60%). Електрична 
мережа, що забезпечую спортивний зал електроенергією обладнана 
рубильниками або двополюсними вимикачами, що встановлюються поза 
приміщенням (у коридорі, на сходовій площадці). 

Таким чином, необхідність вирішення питань безпеки зумовлює 
формування у студентів цілісної системи знань з проблем охорони праці, 
необхідних для прийняття за будь-яких умов обґрунтованих рішень, щодо 
безпеки на рівні людини, колективу, підприємства, галузі, регіону й суспільства 
в цілому. Формування у майбутніх фахівців та тренерів знань щодо стану й 
проблем охорони праці, вироблення вмінь та навичок в сфері управління 
умовами, охороною й безпекою праці дасть можливість запобігти нещасним 
випадкам та зберегти здоров’я протягом всієї трудової діяльності. 
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бальнеологічних курортів Північноамериканського рекреаційного макрорайону. 
Ключові слова. туризм, рекреація, курорт, бальнеологія, Північна 

Америка. 
Abstract. The features of formation and development of spa resorts in the North 

American recreational area. 
Keywords. tourism, recreation, resort, balneology, North America. 
Вступ. Лікувальний туризм має багату історію. В XX столітті в світі 

виникла ціла курортна індустрія, яка охоплює практично всі країни і 
континенти. На базі традиційних кліматичних, бальнеологічних і грязьових 
курортів з'явилися нові форми оздоровлення – SPA ( оздоровчий комплекс 
процедур з використанням будь-якої води - мінеральної, морської, прісної, а 
також морських водоростей і солі, лікувальних грязей і цілющих рослин), 
wellness (процес гармонійного розвитку людини, в якому враховуються всі 
сфери її життя), fitness (фізична підготовленість організму людини). В список 
послуг, що надаються сучасними санаторно-курортними установами, часто 
включаються діагностичні check-up-програми.  

Натомість бальнеологічні курорти країн Північноамериканського 
рекреаційного макрорайону є недостатньо вивченими. 

Огляд літератури. Теоретичні і прикладні аспекти вивчення 
рекреаційного потенціалу регіонів світу є предметом дослідження багатьох 
науковців: Бейдик  О.О., Фоменко Н.В., Романов А.А., Лукьянова Л.Г.  та ін. 

Курорти, які використовуються для лікування, поділяються на три основні 
групи: бальнеологічні курорти, грязьові курорти і кліматичні курорти.  

Основним лікувальним фактором бальнеологічних курортів є 
використання термальних мінеральних вод як зовнішньо (місцеві та загальні 
ванни, душі, обливання) так і для внутрішнього вжитку (пиття, інгаляції, 
промивання кишечника, зрошування). 

Мінеральні води бувають різного хімічного складу, зокрема: йодобромні, 
вуглекислі, сульфідні, сірководневі та ін.  

Бальнеологічні процедури впливають на широкий спектр життєдіяльних 
процесів організму.  

Зовнішнє застосування мінеральних вод, діє на шкіру, змінює її 
проникність, зменшує сухість та лущення, м'язи скорочуються і зміцнюються.  

При внутрішньому вживанні, мінеральна вода впливає на слизову 
оболонку всіх ділянок шлунково-кишкового тракту.  

За допомогою бальнеології, мінеральних джерел і бальнеологічних 
курортів проводиться лікування: лікування захворювань суглобів, подагри, 
артритів, артрозів, остеохондрозів та інших захворювань опорно-рухового 
апарату; лікування та реабілітація після травм опорно-рухового апарату, 
хірургічних втручань на суглобах і хребті; лікування псоріазу, екзем та інших 
шкірних захворювань; лікування чоловічого і жіночого безпліддя, лікування 
хронічного простатиту, імпотенції та інших захворювань сечостатевої системи 
у чоловіків; лікування хронічних запальних гінекологічних захворювань; 
лікування захворювань периферичної нервової системи; лікування хвороб 
шлунково-кишкового тракту. 
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Протипоказання бальнеологічним процедурам наступні: відкриті рани, 
злоякісні пухлини, серцева недостатність, тромбоз і флебіт, недокрів'я, анемія, 
лейкемія, гемофелія, загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового 
тракту, гостра ниркова недостатність. 

Відповідно до схеми рекреаційно-туристичного районування, 
запропонованої О.Бейдиком, до Північноамериканського рекреаційного 
макрорайону входять США, Канада та Мексика. 

В США поняття «курорт» і «SPA»  з'явилися лише в середині XX століття, 
для позначення знаменитих джерел Америки Hot Springs, Glenwood Springs, 
Colorado Springs, Palm Springs ( в перекладі «Spring» означає джерело). Цікавою 
є історія американських курортів, яка відбиває циклічність розвитку 
бальнеології. Коли європейські колоністи прибули до Америки, вони дізналися 
від корінних жителів про термальні джерела тих місць, де сьогодні розташовані 
Нью-Йорк, штати Вірджинія, Пенсільванія. Цікаво, що в 1761 р., у віці 16 років, 
майбутній президент США Джордж Вашингтон був зачарований гарячими 
джерелами Berkely Springs. У 29 років він приїжджав сюди лікуватися від 
ревматизму, а в 1783 р. хотів купити землі High Rock Springs. З цього часу 
починається бурхливий розвиток американських курортів, влаштованих за 
зразком найвідоміших європейських курортів. Тут, також як і в Європі, влітку 
світське життя переміщалося до гарячих джерел. Найпопулярнішим був курорт 
Saratoga Springs, де часто відпочивали Роберт Стівенсон, Фенімор Купер і 
Едгар По. Навколо джерел для залучення публіки почала створюватися 
індустрія розваг. Так само як і в Європі, в Америці бальнеологія досягла піку 
розвитку в середині XIX століття. У 1850 році налічувалося кілька сотень 
установ «водолікування», а гідротерапія застосовувалася в багатьох лікарнях 
для лікування різних захворювань. Перший інститут бальнеології був 
створений в 1933 році в Соратозі і названий на честь Саймона Бароча - автора 
першої американської книги по бальнеотерапії, виданій в 1893 році. Але до 
кінця XIX сторіччя модний літній відпочинок перемістився на золоті пляжі 
Атлантик-Сіті, Нью-Джерсі, Род -Айленда, а розвиток фарміндустрії витіснило 
моду на лікування на водах. Однак під патронажем губернатора Нью-Йорка, 
пізніше президента Ф. Рузвельта, в 1935 році був побудований курорт в 
Соратозі. Sarotoga Spa був у той час одним з самим великих курортів в світі і 
найдосконалішим за обладнанням. На жаль, незважаючи на проведені 
дослідження, що підтверджують ефективність бальнеотерапії, особливо в 
кардіології та ревматології, було різко знижено державне фінансування, і 
курорт практично перестав існувати. На початку XX столітті світське життя 
остаточно перемістилося на пляжі, а прихильники лікування на водах − на 
європейські та японські курорти. 

Основним типом курортів США після кліматичних є бальнеологічні. Вони 
є в багатьох штатах. Найбільш відомими курортами на мінеральних водах 
Саратога-Спрінгс та Хот-Спрінгс, які знаходяться на півдні центральної 
частини США (штат Арканзас).  

Саратога-Спрінгс (Saratoga Springs) - гірський і бальнеологічний курорт. 
Він розміщений на сході штату Нью-Йорк, біля підніжжя г.Адирондак. Saratoga 
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Springs є одним з найстаріших курортів на території США. Даний курорт 
користувався популярністю ще у XIX столітті. Його відвідувачами були відомі 
американські діячі та письменники. Як зазначалося вище тут відпочивали 
Роберт Стівенсон, Фенімор Купер і Едгар По. Зараз популярність Саратоги 
знаходиться на низькому рівні, курорт практично не існує, за винятком 
науково-дослідного бальнеологічного інституту. Залишилися також питні 
фонтани з прохолодною солонуватою водою (джерела Саратоги - хлоридно-
натрієві, що допомагають при захворюваннях серця і суглобів). Окрім цього, 
джерела з хлоридно-натрієвими і вуглекисло-лужними водами 
використовуються для лікування захворювань, пов'язаних з порушеннями 
обміну речовин, захворювань серця і судин, захворювань центральної і 
периферичної нервової системи, а також захворювань травного тракту. 

Хот-Спрінгс (Hot Springs) - курорт на термальних водах, розташований в 
штаті Арканзас, біля східних відрогів г.Уошито, на висоті до 430 м, в долині 
річки Уошито (рис. 1).  

Знаменитий курорт тим, що тут протягом кількох років жив екс-президент 
Білл Клінтон. Зниження популярності курорту Хот-Спрінгс в 1950-х було 
пов'язано з відкриттям нових методів лікування. Проте, Хот-Спрінгс 
залишається мальовничим місцем (ліси, печери, озера) і як і раніше 
використовується для відпочинку. На території курорту налічується 47 джерел, 
основними з яких є хлоридні, натрієві, йодобромні, азотні, кремнієві. 
Температура води в термальних джерелах сягає 61,6 ° С. Води Hot Springs 
використовуються для ванн при лікуванні хвороб опорно-рухового aпaрaту, 
захворювань нервової системи і для лікування шкіряних інфекцій. Вода з 
мінеральних джерел Hot Springs також використовується для розливу в пляшки. 

 

 
Рис. 1. Територіальна локалізація термальних джерел США 

 
На території курорту функціонує безліч центрів реабілітації та фізичної 

медицини, бальнеолікарень, 20 гідротерапевтичних установ, а також 2 центри 
фізіотерапії та центр відновлення здоров'я. Термальні джерела Hot-Springs 
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використовувалися в оздоровчих цілях ще індіанцями до появи на цих 
територіях європейців. На території курорту Hot-Springs розташований 
знаменитий федеральний заповідник (з 1832 року). Самі мінеральні джерела та 
прилеглі до них території (всього близько 4 тис.га) входять в національний парк 
Hot-Springs (з 1921 року). Американський курорт також відомий як центр 
туризму та відпочинку.  

Бальнеологічними курортами Мексики є Іштапан-де-ла-Саль (Ixtapan de la 
Sal) - курортне гірське містечко з гарячими джерелами, гарячі ванни якого 
лікують ревматизм; Куаутла (Cuautla) гарячі джерела, якого застосовують для 
омолоджування організму; Лас-Ескатас, що працює на сульфідних джерелах; 
Текіскіапан, який розташований біля цілющих термальних джерел. 

В Канаді найбільш відвідуваними бальнеологічними курортами є Сент-
Кетерінс і Ейнсворт Хот Спрінгс. 

Сент-Кетерінс (Saint Catharines) - бальнеологічний курорт в Канаді (пров. 
Онтаріо), на пд-сх. від м. Торонто. Розташований поблизу озера Онтаріо, на 
перешийку між озерами Онтаріо і Ері. З лікувальною метою використовується 
вода мінеральних джерел.  

Ейнсворт Хот Спрінгс - невеликий, але вельми відомий канадський 
бальнеологічний курорт, приурочений до однойменних гарячих мінеральних 
джерел  (+47 ° C), які мають виходи в місцевих вапнякових печерах. Ці 
термальні води містять велику кількість сульфату кальцію, сульфату магнію, 
карбонату натрію, меншою мірою карбонату кальцію і магнію, а також хлориду 
літію і сприятливо впливають на організм людини при профілактиці 
захворювань опорно-рухового аппрата, нервової системи, хвороб цивілізації і 
для загального оздоровлення.  

Селище і курорт Ейнсворт Хот Спрінгc знаходиться в південно-західній 
частині Канади в провінції Британська Колумбія на західному березі озера 
Кутеней. Виходи термальних мінеральних джерел були відомі ще корінним 
індіанцям Канади і вони регулярно ними користувалися. Європейці відкрили 
джерело випадково в 1882 році. Під час пошуку покладів срібла і цинку 
мандрівник Джордж Ейнсворт виявив печеру з гарячими джерелами і 
запатентував їх на своє ім'я. Сьогодні на території курорту знаходиться 
оздоровчий комплекс з готелем, термальними купальнями і ресторан. 
Курортний комплекс пропонує 41 комфортабельний номер для проживання, 
ресторан з відмінною європейської та канадської кухнею, а купання в 
термальних печерних басейнах можна доповнити споживанням місцевої 
мінеральної столової води.  

Висновки. Загалом у туристично-рекреаційному відношенні Північна 
Америка - це не весь материк, а тільки США і Канада. Звичайно, рівень туризму 
тут дуже високий через високий рівень розвитку економіки та доходів 
населення.  

В США фактично створена найбільша в світі туристично-рекреаційна 
інфраструктура. 

Типів рекреаційних територій тут багато. Особливо слід відзначити 
національні парки, заповідники, спеціальні природні парки і зони відпочинку 
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основним рекреаційним ресурсом яких досить часто виступає саме 
бальнеологічна складова.  

Рекреаційно-туристична сфера Мексики хоч і відзначається  низкою 
всесвітньо відомих природних і культурних цінностей, а також чудовими умови 
для пригодницького та екотуризму, все ж таки має сфери, на які слід звернути 
увагу: безпека, розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, автомобільний 
транспорт. 
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Аннотация. Проведен маркетинговый анализ мотивов потребителей 

туристско-рекреационных услуг, позволивший определить  приоритетные для 
Гомельской области виды туризма. Целесообразность развития социального 
туризма в Гомельском регионе продиктована неблагоприятной экологической 
ситуацией, ввиду чего для социального туризма характерно преимущественно 
выездное направление. Основное место в возрастной структуре социального 
туризма занимает детский туризм.  

Ключевые слова: социальный туризм, экологически проблемный регион, 
туристско-рекреационная деятельность 

Abstract. The marketing analysis of tourist and recreational services consumer's 
motives was held, which identified priority kinds of tourism for the Gomel region. 
Appropriateness of the development of social tourism in the Gomel region is dictated 
by the unfavorable ecological situation, which is why the outgoing direction is 
characteristically  for social tourism . The main place in the age structure of social 
tourism is a children's tourism. 

Key words: social tourism, eco-troubled region, tourism and recreation 
activities. 

Вступление. Социальный туризм – это «путешествия, субсидируемые из 
средств, выделяемых государством на социальные нужды» [3, 5].  

Социальный туризм, как и в целом туристско-рекреационная деятельность, 
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играет важную роль в социально-ориентированной экономике, обеспечивая 
рациональное использование и сохранение  природно-экологических, 
культурно-исторических, информационно-познавательных ресурсов 
территорий. Особую актуальность обретает развитие социального туризма в 
Гомельской области Республики Беларусь, загрязненной радиоактивными 
осадками, имеющей экологические ограничения в использовании туристско-
рекреационных ресурсов, территориальную неоднородность в развитии 
туристской инфраструктуры,  преобладание выездных туристских потоков над  
въездными.  

Обзор литературы. Различные аспекты социальной политики и 
социального обеспечения рассматриваются в работах белорусских и 
зарубежных ученых А.П. Моровой, Шимановича Г.И., Чубрика А., А.К. 
Акимова, И.З. Базоевой, B.C. Балаченкова, Т.А. Васильевой, Е.Г. Зяблицева, 
А.С. Изотова, Л.Э. Кунельского, М.Н. Мироиенковой, В.И. Патрушева, М. 
Берне, С. Грогински. Цели социального туризма определены Всемирной 
туристской организацией в Манильской декларации по мировому туризму: 
«Социальный туризм – это цель, к которой общество должно стремиться в 
интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими прав на отдых» 
[2, 4]. Важность социального туризма подчеркнута в Монреальской декларации 
«К гуманному и социальному ведению туризма»,  где он назван «дизайнером 
общества и двигателем экономического развития». Однако следует признать, 
что социальному туризму, как фактору развития общества,  в настоящее время 
не уделяется должного внимания, что несет в себе массу негативных 
социальных моментов [4]. 

В СССР исторически преобладал социальный туризм. Его организацией 
занимались Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ) и 
Бюро международного молодежного туризма (БММТ «Спутник») ЦК ВЛКСМ. 
В настоящее время проблемами социального туризма на международном 
уровне занимается Международное бюро социального туризма (БИТС), 
являющееся одним из присоединившихся членов Всемирной туристской 
организации [4].  

Одним из перспективных видов туризма в Гомельской области является 
социальный туризм, дающий возможности удовлетворения потребности 
белорусских граждан в туристских услугах. К социальному туризму относятся 
путешествия, осуществляемые из бюджетных средств государства. 
Целесообразность развития социального туризма в Гомельском регионе 
продиктована неблагоприятной экологической ситуацией. Ввиду этого для 
социального туризма характерно преимущественно выездное направление. К 
числу перспективных направлений социально ориентированного туризма 
следует отнести и развитие экологически безопасного внутреннего туризма, 
использующего туристско-рекреационный потенциал Гомельской области. 
Основное место в возрастной структуре социального туризма занимает детский 
туризм [1].  

Опрос респондентов показал, что в развитии социального туризма для 
потенциальных потребителей туристских услуг привлекательно то, что 
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развитие социального туризма способствует сохранению местных 
достопримечательностей, туризм выступает фактором устойчивого развития 
региона, туристские программы привлекательны для детей и жителей области, 
а туры доступны по цене, при этом организация туров предполагает 
возможность оздоровления. Наблюдается стремление к снижению стоимости 
турпакета у части населения за счет отказа от более комфортабельных условий 
проживания и дополнительных развлекательных услуг. Важнейшей 
особенностью рекреационной избирательности населения остается отдых на 
природе с усилением роли спортивно-оздоровительного направления. 
Увеличивается количество целенаправленных познавательных и 
оздоровительных поездок при положительном воздействии рекламы. 
Ограниченность природных ресурсов региона, негативное воздействие  
экологического фактора, низкая конкурентоспособность регионального 
турпродукта формируют растущий спрос на туристские услуги стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Вместе с тем высокий удельный вес респондентов по-
прежнему считает, что их доходы не соизмеримы с возможностью 
путешествовать в другие страны. Эффективная региональная политика, 
направленная на развитие туризма, повысила интерес потребителей туристских 
услуг к достопримечательностям области, в первую очередь – к объектам 
проектного «Золотого кольца Гомельщины» [1].  

Благодаря социальному туризму,  субсидируемому из различных 
источников, в поездку могут отправиться люди с невысокими доходами. 
Целевые сегменты социального туризма – инвалиды, пенсионеры, молодежь, 
школьники, ветераны войны и труда, а также жители наиболее загрязненных 
радиоактивными осадками районов (Брагинского, Наровлянского, 
Хойникского, Ветковского, Добрушского). Путешествия финансируются 
благотворительными организациями, государственными структурами, 
частными фирмами, общественными организациями и фондами. Наиболее 
популярными формами социального туризма являются культурно-
познавательные, общественно-развлекательные, спортивные и экономические 
поездки. 

В соответствии с Гаагской декларацией по туризму (1989 г.) государство не 
может расходовать на туризм больше того, что оно надеется от него получить 
[4]. Прямое финансирование государством социального туризма в Беларуси, 
как и в большинстве стран мира, не предусмотрено. Поэтому к недостаткам 
социального туризма следует отнести среднее или низкое качество 
предоставляемых услуг и узкий ассортимент дополнительных услуг, что вполне 
объяснимо его некоммерческим характером. Негативным явлением, связанным 
с социальным  туризмом, являются ситуации, когда дотации на туризм 
становились источником обогащения некоторых лиц.  

Заключение и выводы. Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 
предпосылками развития туризма в Гомельском регионе являются наличие 
привлекательных туристско-рекреационных ресурсов,  благоприятствование  
развитию туристской отрасли  в Республике Беларусь и ее регионах. Высокая 
чувствительность к цене туристских услуг определяет целесообразность выбора 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 82 



 Том 15. Выпуск 1(1)                                                                                                                     Туризм и рекреация                              

стратегии минимальных издержек в формировании туристского продукта. В 
развитии социального туризма Гомельской области, с учетом благоприятных и 
сдерживающих факторов, целесообразно выездное направление, обусловленное 
неблагоприятной экологической ситуацией, низкой конкурентоспособностью 
регионального турпродукта с одновременным формированием внутреннего 
аттрактивного турпродукта.  
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